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ৰ মুহাযাত্রেরই বিশেষত: খাতির, ব্যক্তিদিগের প্রেষ, 
গ্ীসাদ,শমতাঃ মাধুর্য, স্কুমারতাগ্রভৃতি কগবনটী গুণের বিশে 
-ক্রিয়োজন, ইহা সকলেই স্বীকার করিষ্পা থাকেল, যো 
গ্রতধভাঁবে মনুষ্য জনযমাজে প্রতিপত্তি লাভ ও আদরণীয় 
হুইতে পারেন না। অধুনা যদিও) নিদ্যানুশীলনের যথেউ উন্নতি 
নু হইতেছে, তথাপি, কি আশ্চর্য্য ? পহিত্রে- হিন্দু ধর্মাবলম্বী 
.আবারণের ধাহীদিশের এই সমস্ত গুগে বিভূষিত হওয়। কর্তব্য 
আহাদিখের মধ্যে ঈদৃক্ গুগসম্পন্ন অথব। গুপগ্রাহী ব্যদ্ভি 
/তি:বিরুল, “ ""র কাঁরণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্বদা! 
;১ক্দেশবাঁসাদ গম মহবান, ভিন্ন ভাষার অনুশীলন এবং 

অপার জলধি সদৃশ ..সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়। রত 
গ্রহের অক্ষমতা ব্যতিরেকে আর কিছুই বোধ হয়না, 

সু জস্মদের, 'বিরেচনধয় সংস্কৃত শান্তরসাঁর সমুভূত রক্বপ্রার্ত 

'১ইুলে, প্দ্িবা করের উদয়ে যের্প অন্ধকার দৃরীভূ্ হয়,তন্রপ 

ভাহাদিগের, মম. হইতে অপর গুতিবন্ধক অনায়াপেই তিরো- 
ছি, কুইবে.।.. 



1 কাত: ্ ু 
ঠা 

. আহি এই, [অহীনগরীতে কবিউপ ১ ও গুপ- 
হাুসন্ধান করাতে পাহুরিয়াধাটা নিবাস হিন্দু 

কুল ছ়ামণি পন যু বাবু স্িরীনচঙ্ ঘোঁফ- অহাশয়ের 
সহিত প্রিচয় হওয়ায় তাহার উরারমবভাখ, বদান্যা; (সরান 
কতা ও রাক্পটতাপরস্থতি গুপদৃষ্টে যে কি পর্যযস্ত আনন্দ বাজ. 

কবিলাম তাহা রুলিবার নে এবং এবিষয়ে আমি:বোধ করি 
উদ্ত-ষঙ্কায্ার স্ছিত পৃর্িছিত ব্যক্তিমাত্ডেই অস্থ্যুক্তি বলিয়া 
আমার প্রতি দোষারোশি করিরেন না। পরক্ত তাহার সহিত 
বাক্যালস্পি করিতে২ তদাভ্যাপিক সং স্কৃত শাস্ত্রের রতুম্বরূপ 

'অপুর্বব্ধ কবিতা শ্রবণে আমি স্বগ্ং সংস্কত শাস্ত্রের ব্যবসায়ী 
হইয়াও আশ্চর্য. ও পরষ .আ্রীত হইলাম, তৎপরে “উক্ত, রতব- 

স্বরূপ ক্রিতাগুলিন সংগ্রহ করিয়া আমি গদ্যে ও পদ্য 

চ্ছন্দে অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিলাম । - ভরসা, করি এত- 
 জ্বারা, আ'ব্যগণের :রত্সংগ্রহের অপারকত! হেতু যে সমস্ত 
. "শের অভাব দৃষ্ট হইতেছে তাহার কতক পরিহান্ন হইতে 
রে এই কবিতারদ্ব উত্ত মহাত্রার এত সংগ্রহ আছে 
বে, আমি এক্বারে সমস্ত প্রকাশে সক্ষম না. হুইয়া প্রথম 
খণ্ড প্রকাশ করিলাম, ইহাতে পর্নমার্থ বিষয়ক, বিযুবিষয়ক, 
শক্তি বিষয়ক, উদ্যট ৪. আদিরমপ্রসৃতি কবিতা সমস্ত জি 
| বেশিক্ কর! হইল ॥ :7৮. 

বখলাগর রী! 
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৪ ৬. ভীহরিনারাযর়খত 
6) শরণহ | 

“ কবিতান্ন্দ 

শ্রোক দংগ্রহও | 

মাতম হেশ্বরশিরো বিলসন্তরঙ্গেহপাঙ্ছে ক্ষণামৃতরস প্রুণতাস্তি 
ভন্ব্ে। তাপত্রযাত্যয় বিধায়ক স্প্রসঙ্ত্ে ত্বামাশ্রয়ে ভগবতী 

মভবায়গন্থে ॥ ১ ॥ 

শুন মা জহু, নন্দিনী, হরশিরে। বিহারিশীঃ 
তব মাত কপা নিরীক্ষণ । 

গ্রণত জনের আর্তী, নাশকর মা পাপহর্রা, 
তাঁপত্রয় সদ বিনাশন । 

গর্ভ যন্্রণাতে গঙ্গে, কষ্ট পেয়ে সদ অঙ্গে, 
জন্ম রূপ যন্ত্রণা ভোগেতে | 

ডাকি আমি সকাতরে, জন্ম যেন এসংসারে, 

আর নাহি হয় দেহান্তেতে 1 ১৪ 

যেত্বাং স্রন্তি বিলপন্তি নমস্তিযান্তি তীরং তদীযর়মথবানি- 

শম্বাশ্রয়ন্তি। নীরং পিবস্তিতুহিনাদ্রিসুতেহ্চয়ন্তি সদ্যস্ততে 
| পুরোরিপোহপুরমাবিশস্তি 81 ২ ॥ 

যে জন তোমাকে স্মরণ, তব কথা আলাপন, 
প্রণাম করি করে তাঁরাশয়, 

৯ 



সপ্ত কবিতাঁনন্দ ল্বরী | 

ভব নয় করেভক্ষণ, গিরিজে তধ অর্চন, 
শিষলোকে তার গতি হর [া২1। 

কক্কালমালকুত বালম্বগাঙ্গভাল কালাম্তকাল ৮২1৯৯ 

জীবাঃ। ভীরেতধ ত্রিনয়নে ত্রিগুণেত্রিবর্ণে লোকোমুষা নিগ- 

দতীতি নরাদয়স্তে ॥ ৩ ॥ 

তস্থির মাঁলাধারণ, স্গাঙ্গ ভালভৃষণ, 

কালাস্তকাল শিষতুল্য হয় । 

ভবতীরে ভ্িনয়নে গুণহীনে শুভ্রবর্ণে 

নয় যদি তবনাম কয ॥ ৩৪ 

হদভ্শভবেব্দমলান্থুকণাভিবিক্তো যুক্তোপি 

পাঁপনিকরে হৃকৃতেবিরক্ঃ | মীতঃ জসিস্চিতমত 
স্তববারি ঘত্র নান্তীতি কিলিষচয়ই সবলোহি তত্র 8৪8 

জলকন? অভিবিক্ভ, করে জীব হয় মুক্ত, 
যুক্ত নদি পাপচয়ে হয়! 

যেখানে তব বারি, সেই স্থানে ক্ষেষক্কুরি, 
নাহি থাকে কিন্বিম্ব প্রচয় ॥ 8 ॥ 

পূর্ণ, চূর্ণ চিরাচরিতোগ্রপাপং তৃর্ণংত্রিলোকজনশি 
ত্রিবিধিঞ্চ তাপং সংসারদাগর সম্তরণোপযোগি স্্রীপাদপদ্য- 

যুগলে বিমলে প্রমীদ ॥৫া 

চিরকালেতে সঞ্চিত, উগ্রপাপেতে পুরিত, 
গনমাত ভ্রিলোক জননি । 



কবিতানন্দ লহরী |. 

ত্রিধা পাপে দেহ পুর্ণ” শীত্র করে কর চুর্ঘ, 
পাপিগপণের পাপ সংহারিণি। 

আলার সাগর ভরিঃ তবচরণ চিস্তাকরি, 

অকিঞ্চনের এই মা প্রার্থনা | 

যে সময় মম জীবন, দেহ তেজিয়! গমন, 
তখন মা হবে হ্প্রলন্না ॥ ৫ ॥ 

ধ্যটনং নবন্দনমথান্য ছুপাসনম্থ! ত্বকীর্তনং তবপন্গান্য,জদ 
পুজনন্বা। জানে কদাচিদশি নৈবকৃপার্দচিন্তেচিন্তে হছনিশং 

নিবসমেহস্ত এবশুদ্ধচিন্তে ॥ ৬ ॥ 

শখ 

নাহি জানি তব ধ্যান, কিম্বা অন্য উপাসন, 
পুজন বা নাম সংকীর্ভন ॥ 

শুন ন। কপাদ্রচিন্ডে, বাস কর মমচিভে 1 

নির্ভর এই নিবেদন ॥ ৬ ॥ 

মিথ্যাপিতথ্য সদৃশ্টীজগতীবিভাতিত্বব্যে বর্ষ যথাহনিলভুক 
গ্রতীতিঃ | আহা ত্বমেব পরমে সকলাদ্দশী চিজ্রপমাত্র 

মন্শং পরিচিন্তয়েত্বাং ॥ ৭ ॥ 

মিথ্যাকে মা সত্য জানে, ভরমি আমি ভ্রিভুবলে, 
তোমাতে জম যেরূপ উদ্ভব । 

যেরূপ রজ্জুতে ভ্রম, সত্য জান ভুজঙ্গম, 

সাকার রূপে করি পুজা স্তব ॥ 

তুমি আস! স্বরূপিণী, সকলার্থ প্রদায়িনী, 

পরম! ম! মহেশ রদণী 1 



৪ ' কবিভানন্দ লহরী | 

নিত্যানন্দ স্বূপিণী, নিত্য জ্ঞান প্রদায়িনী, 
নিত্যরূপ। ব্রহ্ম সনাতনী ॥ ৭ ॥ 

নাস্ত্যাকৃতি নকৃতি অর্ধৃতি নরধাম গোত্রংনতে ২গিরিস্থৃতে 

নজন্ু নাম 1 স্েষ্টীর্ঘ সাধনকূতে কিলসাধকাঁনাং + ব্ূপং 
প্রকলিতবতী ভবতীবিচিত্রহ ॥ ৮ ॥ 

নাই মা তব আকৃতি, ক্রিয়া আর ধৈর্য্য শক্তি, 
গোত্র জন্ম নিবাস গিরিস্থতে । 

সাধকের সাধন জন্য, নানারূপে অবতীর্ণ, 

বিচিত্র রূপ কল্পন জগতে ॥ ৮॥ 

গ্রঙ্গাউকমি্* পুণ্যং সর্ববপাঁপহরংপরৎ | 
যং পঠেত প্রবতোঁনিত্যং তস্যগঞ্গ প্রসীদতি ॥ ৯ 

গঙ্গার এই স্তব অষ্ট পাঠে সর্ব পাপ নষ্ট 

পরম পবিত্র ভূমণ্ডলে । 

শুদ্ধান্থিত হয়ে নর, পাঠকরে নিরন্তর, 

প্রসন্ন হন গঙ্গা পুণ্যকফলে 1৯ ॥ 

যোহসো ঘোঁষকুলাঁগ্রণী ক্ষণজনি ধারঃ সতাংসন্মতঃ । 
শান্ত্রাশন্্র বিচারণৈকনিপুণঃ জীদেবনারায়ণঃ ॥ 

ভদ্বাক্যামৃতকৌতিকী বিতন্ূুতে গক্ষাঞ্টকং ; 

ষন্বতোধ্যাত্বা শৈল স্থতাত্ঘি দারসধুগং শী প্রাণরুষ্দ্বিজঃ ॥১৯০1 

ঘোষ কুলের অগ্রগণ্য, ধীরগ্নণে করে মান্য, 

ড্কানি শ্রেষ্ঠ পণ্ড সম্মত । 



কবিতানন্দ লহরী । ৫ 

শীস্্াশাক্র বিচরণ, অতিশয় স্নিপুপ, 

দেবনারায়ণ নামে হুবিখ্যাত | 

তার বাক্য স্বধাময়, হয়ে কৌতুক হৃদয়, 
গঙ্গাষউক হইল বিস্তুত ॥ 

শ্রুবণে পাপ নাশন, অস্ত স্থান নারায়ণ, 

দেন তারে বৈকুণ্টে নিশ্চিত । 
ধ্যান করি গঙ্গাচরণ, অতিশয় করি যতম, 

প্রাণকৃষণ দ্বিজ রচিকয় ॥ 

আদেশ করি গ্রহণ, স্তবকরি স্ব্চন, 

শ্রবণেতে পাপ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥ 

দৈবনারায়ঞ্ মাজ্ছাং ধৃত্বাশীষে প্রকাশ্যন্ডে | 

স্ততিরেষা নন্দনার! যণঘোষেণ সম্ভিয়া 7 ১১ 1। 

দেবনারায়ণ আজে, ধৃতকরি উত্তমাঙ্গে, 
জ্রীসহি-ড1 নন্দনারায়ণ || 

ঘোঘবংশের শিরোমাণ, গঙ্গার এই স্তুতি শুনি, 
মহানন্দে করেন্ প্রকাশন 11 ১১ 

স্বয়ংকীলালত্বাদ্দহসি ছরিতানাঞ্চ নিচয়ং স্বয়ং নিন্েজাঁত! 

নঘসি পরমুচ্চৈস্তর পদং 1 হরে পাদোন্ুতাকতিকতি হুরিং 

স'রচয়পি কিমাশ্চর্ধ্যং মাতস্তবহিম হিম! জহ্ু,তনয়ে 11১২। 

কিমাশ্চর্য্য জু তা, তোমার কব কি বারী, 
কথনেতে কেশক্ত হইছে 



৬ কবিতানন্দ লী ] 

স্বয়, জলক্ধপী হয়ে, দাহকর পাপচয়ে, 

আশ্চর্য এই দেখিতেছে সর্ষে । 

মাতা তোমার নিন্নাগতি, ভক্তকে দাও ম1 উর্বতি, 

বিষণ পাদোন্ভবা মা আপনি । নু 

অনন্ত বিঞ্কুর সৃষ্টি, কর কোরে কৃপাদৃষ্টি, 
বিষুময় দেখি স্বরধনী ॥ ১২ ॥ 

শাক্রঃশক্িনিষেবনাহৎ ভ্রিপথগে শৈবহশিবোপাসনাহ | 

বিষ্োঃ সেবনতোপি বৈষুবমিতি খ্যাতিঃ পৃথিব্যাং শ্রথা । 
ন্তক্রান্ত, ভগীরথাৎ ত্বমসি যৎ খ্যাতানি ভার্গীরথী 

নেখং মেবক বদল ত্বমন্তব ভাবী কচিদ্বাভবেশ | ১৩ |! 

শক্তি ভে হয় শীক্ত, শৈবনামে শিবভজ, 

বৈষ্ঞব খ্যাতি বনু ভজনেভে । 
ত্রপথগে এই প্রণালী, আছে প্রথ। হপ্রণালী, 

প্রচলিত এই অবর্দীতে ॥ 

কিস্ত মাত! ভাগীরধথি, ভগ্গীরথের নাম খাতি, 
ভন্ভ নামে প্রকাশ ভ্রিহুবনে ॥ 

এপ ভক্তবাৎ সল্য, লোকে নাহি তব তুল্য, 

কদ্চ না শুনি মা আবণে ॥ 

দন্ড ভাবী যত সৃি, বিশেষ করিয়। দৃষ্টি, 
এ দয়া কোথায় না.হেরি। 

সর্ববদ।পাপেতে রত, আমারে কর পবিজ্র, 

এই মাত্র প্রার্থনা মা করি | ১৩। 



কর্তানন্দ লহরী | ন্ 

ইং হিগাঙ্গৎ ত্যজতামিহাঙ্গং পুননাঙ্ষং বদিষৈতিচাঙ্গং | 
করে রখাঙ্ং শয়নে ভূজন্গং ঘালে বিহঙ্গং চরণান্তুগাঙ্থং ॥১৪॥ 

পানকরি বারি গাঙ্গ, গঙ্গাতীরে ভ্যজি অন্ত, 

পুনর্বার অঙ্গ নাহি হয়। 

যদি তাঁর হয় অঙ্গ, করে থাকে রথাক্ষ, 

সুস্বঙ্গতার শব্য!লন হয় । 

মান হয় তার বিহঙ্গ, চরপান্য হয়গাঙ্গ, 
বিষয় সঙ্গ প্রসঙ্গ থাকে না ॥ 

সেই দেবী সনাতনী, পাপী নিস্তার কাঙ্িন।, 
আস্তে স্থান দেন এই প্রার্থনা ॥ ১৪ ॥ 

অভ্যুভচরণ তরক্কিনিগঙ্তে শশিশেখর মৌলিমালতীমালে | 

স্বয়িতন্ববিতরণ সময়ে হরতা দেয়া নমে হহ্িত ॥ ১৫1 

অচ্যুত চরণোন্ভবে, শুন মা শিব বল্রভে, 

শশী শেখর শিরে। বিহারিণী। 
তাঁমাতে শরীর ক্ষয়, যেন মা হর়ন ময়, 

এ সম্ভানের রেখ একটা বাণী ॥ 
আমারে দিও হরভাঁ, শুন মা! জডু, ছুহিত্তা, 

সযত্বে মা রাখিব শিরেতে। 

পায়ে গঙ্গোভিব। শক্তি, দিওনা মা আদ্যাশক্জিং 

প্রার্থনা ম! কায় নাই বিষুহ্রত্বোতি ॥ ১৬ ॥ 



এ কবিভানন্দ লহরী । 

্ুরধুনি স্বনিকন্যে তারয়েৎ পুশ্যবস্তং লতন্ঘতি নিষ্ত পুণ্য 
স্তব্ন কিন্তে মহস্বং  ঘদিচ গতিবিহ্ীনং তারয়েৎ পাপিনং 
মাং স্তদপপি তব মহত" তন্মহত্বং নহত্বং ॥ ১৬॥ ৭ 

গুন গে। ম। স্বরধনি, অগে। মা জদ্ু,নন্দিশী, ্ 

পুণ্যবানে ভুমি ত্রোণ কর। 

পেলে ভরে নিজ পুণ্যেতে, তোমার কি মহিমা! তাতে, 
নিজ পুণ্যও তাদের ত্রাণ কর ॥ 

পতি হীন এই ছংখি, ত্রাণ করে কর স্ব্খী, 

মুক্তি দাত্রী কপাময়ী নামে । 

কবে মা তব মহত্ব, দেখিবে এই স্বর্গ মত্য, 

প্রভুস্থ মা রবে ত্রিভুবনে ॥ ১৬ ॥ 

গ্ক্কাতীর্ঘং পরিত্যজ্য বেহন্য তীর্ধাভিলাসিনই | 

ব্রহ্ম হত্যাফলং তেষাঃ নিয়তং সংশয়াক্মনাং 1 ১৭ ॥ 

শক্ষাতীর্থ ত্যজ্যকরি, অন্য তীর্ঘ ইচ্ছাকার্ি, 

তাহার ফল করহ শ্রবণ । 

স্রক্ষহুত্যা ফল তার, হয় সেই সংশয়াস্্ার, 
মিথ্যা তীর্থ করে পধ্যটন ॥ ১৭|। 

বাং স্মত্বাপি ক্ষিতৌলে!ক। লভন্তে কুশলং প্রভো । 
স্ৎসাল্লিধ্যময়াপ্র(প্তং কুশলং কিমতঃ পরং || ১৮1। 

বে গঙ্গাম্মরণান্নিত, সদ। হয় কুশল প্রাপ্ত, 

ভূমধ্যেতে মহামান্য হয় । 



কবিতানন্দ লহরী। | 5১ 

দেই দেবী সন্ধানে, থাকি আছে এই মনে, 
উহ্ুকৃষ্ট এই আমার নিশ্চয় ॥ ১৮11 

ফিস নিরঞজজনেদেব শ্চিৎস্বরপপী নিরঞ্জনঃ 

” সঞএবড্রবরপেণ গঙ্গান্তেো শাত্রমৎশয়ত ॥ ১৯ ॥ 

নিত্যজ্ঞান লিত্যানন্দ, পুর্ণজপ পুর্ণানন্দ, 

দ্রেবরূপী হয়ে নারায়ণ । 

গঙ্গান্তে। হইয়া খ্যাত, সকার প্রকাশিত, 

জলবরূপে করেন বিহরণ 11 ১৯ ।। 

ক্ষ্গীঙ্বিজে ননুকুষা। হৃদয়েন কিন্ত পীতাহি গন্তকতি 

ভ্রঃখনিবেদয়াশি ॥ সং জহ্ু,না আ্বরতরর্গিশি চেঙ্গচেব, 

জি জ্মিনাৎ জর ছঃখমপাকরেলি 11২০) 

হে কৃষ্গাঙ্বিজে হরতরঙ্গিনি আাতিই। 
তোমাকে রুষ্টভাবে পান করি না 1 

কিবল জঠরগত কষ্ট নিবেদন করিলাম । 
তুমি জন্্ুযুনি কর্তৃক পাঁত হইয়া! জঠরগত দুখ অব- 

গতানন্তর জন্তগণের জঠর গত ছুঃখ অপনোঁদন করিবে ॥২০।॥ 
গঙ্গেত্যক্ষরযুখাৎ হি যদ্যপ্যত্যন্ত কোমলৎ। 

মন্যেবজৎ তথাপ্যেনে। মহীভূধর ভেদনে || ২১।। 

গঙ্গ। নাষোচ্চারণ করিলেই অক্ষরদয় অতি কোমল 
ভাবাপন্ন হইয়! শ্রতিষুলে প্রবিষ্ট হয় বটে । কিন্তু সর্বভূকের 
ন্যায় পাপরাশিকে ভন্মসাৎ করিয়। স্বয়ৎ জ্যোতির্দ্য় বূপে 

প্রকাশ পাইতে থাকেন। এবৎ বৃহদাকার পর্ববতভেদক 

২ 



১৩ কবিতানন্দ লহহী । 

বজ্তজ্ঞানে সৎকম্মে দূষণ কুপ্রবৃন্তি সকল অপসারিত হইয়। 
যায়| ২১ ।। 

সর্বত্র হুলভ। গ্গ! ত্রিফুলোকেু ছল ভা ছি, 
গঙ্গা ঘারে প্রয়াগেচ খঙ্গ। সাগর সঙ্গমে ॥ ২২৪ 

ধারা প্রবাহি তরপিনী গঞ্গ। উভয়কুলে সুলভ হুইয়! 
থাঁকেন। কিন্তু প্রয়াগ সাগর সঙ্গমাদি দেশে ছুল্লভা। হয়েন, 
যাহাকে পগিতের! দার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | ২২11 

দৈববোগ্ধাম্মুনেস্তত্র যে, ত্যজন্তি কলেবরং। 
মনুষ্য পশুকীটাদ্য। স্তেলভন্তে পদৎ হরেঃ || ২৩।। 

মনুষ্য পশু কীটাদি ঘে কোঁন:জীব হউক না কেন 

প্রয়গাদি সাগর সংগমাদিতে কোনজণপে প্রাণ ত্যাগ করিলে 

পরমাগতি লাভ হইয়া! থাকে ॥ ২৩ ॥ 

রাধেত্বং পরিমুঞ্ধ নীলবসনহ চোথায় নাবং মম । 

বাতে]বারিদ সন্দ্রমাদ্ বদিবহে ম্মগ্রাভবে মৌরিয়ৎ ॥ 

সত্যৎতদ্সনান্তরৎ পরিদধাম্যাদে ত্বয়াসৎবপুঃ | 
স্টামংশ্যাম নবীন নীরদবপু স্তক্রৈঃ সমাচ্ছাদ্যতাৎ 1২৪।। 

কৃষ্ণ কন পরিহাস করে রাঁধিকাঁরে । 

নীল বসন ত্যজি উঠ নৌকার উপরে ॥ 
. বলি শুন শ্রীরাধিকা তাঁহার কারণ। 
মেঘের উদয়ে হয় বায়ুর বহন ॥ 
নীলবজ্ছে মেত্ ভ্রসে যদি বায়ুবছে। 

ডুবিবে আমার ভরি সরিত প্রথাহে॥ 
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শুনহে পরম তত্ব, যা ঝবলিলে সব লত্য, 

বস্ত্রাস্তর পরিধান করি | 

হলে বহনভয়, নষ্ট হবে দয়াময়, 
সংশয় নাশ হইবে আ্ীহরি || 

কিন্ত স্যাম তব দেহ) মেঘ ভ্রমের নসন্দেহ, 
রূপান্তর করা হর উচিত । 

এই বলি বাধা ধনি, তক্ষ লয়ে বিনোদিনী, 
নীলবপু করেন্ আচ্ছ।দিত 11 ২৪ || 

আতর লাঘবহছেতো মুররহর তর্ণীন্তবাবলান্ছে ! 
অপ্রণং পণমিহ ্ুরুষে নাবিক পুরুষে নবিশ্বাসহ ॥২৫॥ 

ব্লাধে কন শুন কৃষ্ত করি নিবেদন । 

তোমার নৌকাতে আরোহণের কারণ ॥ 
পারের পণ আমাদের জল্স হবে বলে। 

মনে করি আরোহণ করিলাম সকলে ॥ 

ভঅপণে তোসান দেখি পণের প্রয়াস । 

এর পর নাবিকে আর নাহিক বিশ্বাস ॥ ২৫ 

রূপং জপবিবজিতন্য ভবতেো। ধ্যানেন ষহ কল্িতছ, 
ব্যাপিত্বপ্তজ বিনাশিতৎ তববিভো!তীর্ধেযু ঘাত্রা দিন! 

স্তত্বানির্বচনীয়তা খিলগুরে দুরীকৃতো যন্ময়া । 
্ষল্তব্যো জগদীশমে বিগলিতৎ দোঘত্রয় বতকৃতৎ ॥২৬।। 

রূপ হীন যে তোমার, ধ্যানেতে হে সর্বাধার, 

করি আমি ন্ধপের কল্পন। 
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ব্যাপিত্বের বিনীশন, করি তীর্থ পর্যটন, 

- নষ্ট করি দেখে সর্বজন ॥ | 

বাক্যের অতীত ভূমি, শুন 'ওছে অন্তর্ধামী, 

স্তবে করি মহত্বের হানি। 

এই মম দোবধত্রয়, ক্ষমাকর জগম্ময়, 

প্রার্থন সর্তবদ। করি আমি ॥ ২৬ ॥ 

নৈষদে পদলালিত্বং ভার্গবে ত্বর্থ গৌরবহ 

উপমা কাজিদাসন্ত মাঘেসম্তিভ্রয়ো গুণাহ।1 ২৭ ॥ 

নৈনদে পদনালিত্ব, ভার্গবে অর্থ মহস্থ, 
যেদ্ূপ আছে জগকী মণডলেন। 

কালিদাসের উপমা, মাঘে মাছে অনুপমা, 

পত্রের আশাছে এক স্থলে ॥২৭ 

দুরেপি শ্রুত্বা ভবদীয় কীর্ডিৎ, কর্ণোৌচ ভূর নচ চক্ষুধীমে | 

তধোর্িবাদ পরিহর্ভকাঁমঃ, সমাগতোহ হং তবদর্শনায় ॥২৮। 

তোমার কীর্তি শ্রবণ, কিয়! মম শ্রবণ, 

তৃপ্তি ধুক্ত হয়েছে সর্ধবদ! । 

চক্ষু নাহি মানে কথা, কর্ণ ভূমি ক বৃথা, 

ভয়েতে বিবাদ সর্বথ। ॥ 

দেই (বিবাদ ভঙ্গ জন্য, তেমা দর্শন ভিন্ন, 

বিবাদ ভঙ্গ উভয়ের না হবে । 

এলেম করিতে দর্শন, শুন মধ নিবেদন্, 

দর্শনেতে বিবাদ ভঙ্গ হবে 0২৮) 
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বরমনিধার| তরুতলে ধস, বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাস। 

বরমপিঘে।রে নরকে নিবাসো মচধনগর্ধবিত বান্ধব শরণহৎ ॥২৯। 

তীক্ষ অর্নরট শঘ্য!ঃ তরুতল বান, ভিক্ষান্ম ভোজন, উপবাস, 
নিরয়ে নিবাস, এই সমুদয় অপরুষ্ট ফন্ট সাধ্য বর্গ 
ভাল, কখন ধনগর্ধিবিত বান্ধবের অনুগত ভাল নয় ॥২৯ ॥ 

বরং, নং ব্যাগ্রগজেজ্দ সেবিতৎ, দ্রুমালয়াহু 

পত্রফলাদ্দি ভোজন, প্রবালিশব্যা পরিধেয় বহ্ধলহ । 

ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনহ 11 ৩০ 11 

শা্দংল গজেন্দ্র সেবিত বন ভাল, বক্ষ হইতে পত্র ফলাদি 
ভিক্ষা করিয়! ভোজন ভাল, পত্রেতে শয়ন ও বক্ষল পরিধান 

ভালঃ বন্ধূমধ্যে ধনহীন জীবন ভাল নয় ॥৩০॥ 

কল্পবৃক্ষো দদত্বেব জানাত্বেব বৃহস্পতি । 

অয়ঞ্চ পুথিবীজানি জনাত্বপি দদাতপি ॥। ৩১।। 

কল্পরক্ষ দাত বৃহস্পতি জ্ঞানী এই উভয় গুণ উভয়ে বর্ত 

মান অধছে। কিন্ত এক রাজাতে দাতৃত্বশক্তি ও জ্ঞান রা 

উভয়বিদ্যমান আছে 7৩১৪ 

দরিদ্রোপি স্বস্থো। জনয়তি জনানামুপকৃতিৎ সশিদ্ধোব! 
কণ্চিৎ প্রকৃতি কুটিলেো৷ নৈবকুরুতে 1 থাঁবত্রা- 
নীতং জলবিজলমাদায় জলদে! জগত পিঞ্চত্যেবৎ 
ভ্রম নাহ কিকিত জল শিধি2 11 ৩৯ 
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স্বস্থ দরিদ্র হইলেও পরের উপকীর জনক হয়। প্রকৃতি 
কুটিল সম্বদ্ধিমান্ পুরুষ জনের উপকার করিতে পারে ন!। 
এহাঁর দৃৰ্টান্ত মেঘগণ বারিধি হইতে রারি আকর্ষস%*, করিস 
জগৎকে অভিষিক্ত করেন । জলধি সেরূপ অভিষিক্তকরিতে 
পারেন লা ॥ ৩২। 

হে লোলোলিত কন্দোল ধিক্তৈসাগরগর্জিতিৎ 

যন্য তীরে তৃষাক্রান্তাঃ পাস্থাঃ পশ্যন্তি বপিকাহ 11 ৩৩।। 

হে তরক্গলোলিত সমুদ্রে, তোমার গর্জনকে ধিকৃ। বে 
হেতু তোমার তীরস্থ পরাস্থগণকে বাপিক। অর্থাৎ সামান্য 

জলাশয় অন্বেষণ করিতে হয় ॥৩৩॥ 

সাধকে ক্ষোভমাঁপন্গষে মমক্ষোভঃ প্রজায়তে | 
তম্মাদ্দাদে প্রকর্তব্যৎ সন্বিদাসেবনৎ শিবে 11 ত৪ || 

সাধকের ক্ষোভ হইলে আমাকে ক্ষুল্িত হইতে হয়। 

ক্ষোভ নিবারণ জন্য অগ্রে সন্থিদ| অর্থাৎ সিদ্ধি পান 

“রিবে ॥৩৪॥। 

কবিত। রদমাধুর্ঘ্যৎ কবির্ববেভি নতৎ কবি 

ভবানী ভ্রকুটা ভঙ্গীৎ ভবোবেনি ন ভুধরঃ ॥ ৩৫ ॥ 

কবিতার রমমধুরত1, যিনি কবিতা! রচক, তিনি জানিতে 

গ:,হল না অন্য কবিমাধুধ্য জানিতে পারেন, যেরূপ ভবানী 
চে ?%৭ জআরকুটিল সৌন্দর্য্যতা মহাদেব অবগত আছেন 

জন 

০েই দেবীর জনক গিরিরাজ অবগত হইতে পারেন না ॥5৫॥ 
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যদীচ্ছনিবশীকর্ত,ং জগদেকেন, কর্ণ । 
উপস্যতাৎ কলৌকল্পলতা! দেবী প্রতারণা ।॥ ৩৬ ॥। 

যদ্যর্জিট মাত্র এক কর্শদ্বারায় জগণ্কে ৰশীড়ত করণের 

ইচ্ছ। থাকে, তবে কলিতে এক কন্পলতা বূপ। প্রতারণাদেবীর 
উপননা কর॥৩৬ ॥ 

রাত্রি গমিষ্তি ভবিষ্যতি জ্প্রভাতিং 
ভাত্বন্ উদ্ধাতি হনিষ)তি পঙ্কজন্ী 

রিখৎ বিচারয়তি কোষ গতেদিরেফে, 

হা হন্ত হপ্তি লমিনীৎ গজ উজ্জহার ॥৩৭ ॥ 

কোন সময়ে ভ্রমর মধুপানে প্রমন্ত হইয়া পদ্মের কোষের 

অন্তরস্থ আছে এবং রাজিতে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, বে 

রাত্রি যাইবেন, সুর্ধ্য উদয় হইবেন, পদ্ধের শ্াশোভা উল্লা- 
গিত হইবে, এমত সময়ে দুঃখের বিষয় এই, এক গজ আসিয়া 
নলিনীর ম্বণালকে উন্মুলন করিল ॥ ৩৭ ॥ 

দোষ। গুণঙ্গেষু গুণা ভবপ্তিতে নিগু ধান্প্রাপ্য ভবন্তিদোধাঁঃ। 
হস্বাহব তোয়াঃ এভবান্ত নদ্যাঃ সমুদ্রমানাদ্য ভবস্তযপের8/৩৮ 

গুণজ্ঞ সশ্িধানে দোষ সমুদায় গুণবলিয়ামানিত হয়। নিগু'নী 
সম্িধানে গুণ দোষ স্বরূপ হয়। যে রূপ, নদীর বারি স্স্বাছু 
হয় সেইবারি সমুদ্র প্রাপ্ত হইলে অপেয় লবণান্থু হয় ॥ ৩৮ ॥ 

রে চিভ চিশুয় চিরং শরণৌ মুরারেংপাঁরৎ গমিষ্যতি বতো 
ভব সাগরস্য। পুক্রাঃ কনত্র মিতরে নহিতে সহীয়ঃ সর্ব 

বিলোকয় সখে সুগতৃধষিকেব ॥ ৩৯ ।। 
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রে চিতই মুরারির চরণ পদ্ম চিন্তাঁকর, ঘে পাঁদপদ্ম 

চিন্তা হইতে ভবসাগর পার হইবে। মিথা] পুত্র কলক্র 

প্রভৃতির উপানায় কি হইবে কেহ তোমার নহীয় হুইকে 

না ॥ ৩৯ । | 

কালসর্পো যদাহস্তি তদ।রে।ন্মি মুণ্ডকি | 

ধন্ুষাপীড্যমানাত্বং কথ কিঞ্িল্িভীষতে | ৪০ 1 

হে শুগুকি যে পময় তোমাকে কালসর্প দংশন করে, 
সে সময় অতিশয় রেদন কর কিন্তু ধনুদ্বার। পীড্যমান 
হইয়। কি নিমিভ কোনকথা কহিতেছন। ॥ ৪০ ॥ 

অসাঁধুশ্চঘদহস্তি সাঁধুস্্াত! ভবিষ্যতি। 

সাধুরের বদহস্তি কোমেত্রাত1 ভবিষ্যতি | ৪১ ।। 

অসাধু হনন করিলে সাধু ত্রাণ করেন। সেই সাধু 
নদি হনন করেন্ আঁর কে ত্রাণ করিবেন ॥৪ ১৪ 

অন্যায়োপার্জিতৎ দ্রব্যৎ দশবর্ধাণি তিষ্ঠতি। 
প্রাপ্তেতেকাদশেবর্ধে সমুলৎ হিবিনশ্যতি 11 ৪২ ।। 

. অন্যায় কশ্মেতে অর্থ হলে উপার্জন। 

দশবর্ধ থাকে মাত্র শাস্ত্রের নিখন। 
ধরকাদশবর্ষ প্রাপ্ত ঘে দিন হইবে । 
সমূলে বিণাঁশ প্রা সেই দিনে হইবে ॥৪২॥ 



কবিতানন্দ লহরী । ৯৭ 

নু সঙ্গাৎ ভবতিচ সাঁধৃতা খলানাৎ সাধুনাৎ 

নহি খল সঙ্গমাৎ খলত্বং । আমোদ কুম্থমভবৎ 

জি ধন্তে। স্বদূ গন্ধং নহি কুনুমানি ধার্য্যৎ 1 ৪৩] 

সতের সঙ্গেতে খলের হয় ঘে সাধুতা । 

সাধুর খলের সঙ্গে না হয় খলতা ॥ 

স্বত্ভিক। পুষ্পের গন্ধ করেন গ্রহণ ॥ 
ম্বত্তিকার গন্ধপুষ্প, না করে স্পর্শন ॥ ৪৩ ॥ 

কবিতা কোমল বনিভা, রসয়তি রসিক বসেন মিলিত। । 

স! যদি ভুরনহস্তে পতিতা প্রতিপদ ভগ্নাসৎশয়মগ্রা! ॥ ৪৪ 
কোঁমল-বনিত। রূপা কবিতা সুন্দরী । 

রসেতে মিলিত। সদ1 রসিকবেহারী ॥ 
সেই নারী যদি পড়ে হ্র্জন হস্তেতে । 

প্রতি পদ ভগ্রকরে মগ্রসংশয়েতে ॥8৪11 

জাতো] ত্রহ্মকুলাগ্রজে! ধনপতি ধঁঃ কুন্তকর্ণানুজঃ খুঁজ্রঃ 

শত্রজিতংস্বরং দশশিরঃ পূর্ণাভূজা বিংশতিঃ | দৈত্যঃ 
কামচরঃ বরোহুস্য বিজয়া মধ্যং সমুদ্রং গৃহং সর্ববং 
নিল্ফলিতং তখৈব বিধিনা দৈবে বলে ছুর্ববলে ॥ ৪৫ ॥ 

ব্রহ্মকুলাগ্র গন্য ধনপতি কুবের যার অগ্রজ, কুস্তকর্ণ অনুজ, 

পুজ ইন্দ্রজিত, স্বয়ং দশশির ও বিৎশতিহস্ত যাঁর দূত কাঁমচর 
মারীচি এবং সর্বন্রবিশিষ্ট জয় প্রাপ্তি হইবে এইবর যাহাকে 
ব্রহ্মা দিয়াছেন ওবাসস্থান সমুদ্র যধ্যস্থল, এমন রাবণের দৈব- 

বল ছূর্বধল জন্য এঁই সম্পৎ সমুদায় নিষ্ঘল হইল 118৫1 
ও) 



১৮ কবিতানন্দ লহরী | 

১৭1; কুর্ধ্ন্তি দুতত্বং দুরেপি বসতাঁং মতা । 
কেতকী গন্ধমাস্রায় স্বয়ং গচ্ছন্তি যট পদাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

দুর দেশ বাদি সজ্জনের গুণগণ দৃতক্বরূপ &*যে ন্ধপ 

কেতকী পুস্পের গন্ধ গ্রহণ করিয়। স্বয়ং ষ্ট্পদগণ আগমন 

করেন ॥5৬॥ 

অলিরেতি কমলৎ নহি দর্ঘ বস্তে কাবাসৌপি। 

গুণিশিগুণঙ্গোরমতে নাগুণশীলস্য গুণিনিপরিতোষ) ॥৪৭ 

দেখ ভ্রমর বল পুর্ধবক কমলে গমন করে । একজভ্র 
বানি ভেক কখনও কমলের আত্রাণ গ্রহণে শক্ত হইতে 

পারে -না। ইহার কারণ গুণজ্ঞ গুনেতেই রত হয় অগুণ- 
শাল, কখনও গুণবানের গুণ গ্রহণ করিতে পারেন। ॥ ৪৭ ॥ 

স্বহৃদয় হৃদয় বিয়োগ্যে খিদ্যতি কাব্যেন মৌর্যেন্ছে 1 
নিন্দতি কৌঞ্চককারং প্রায়ঃব্বল্গস্তনানারী 18৮11 

স্বীয় হৃদয় বিযোগ নিমিত্ত যুখের স্বীমনরচিত কাব্য 

দ্বার। খেদধুক্ত হয় । যেব্ধপ স্বপ্পস্তনা নারী কীচলি কারকে 

নিন্দা করে ॥৪৮। 

জলপ্রমাণং কুমুদদ্যলালং কুল প্রমাণৎ পুরুষস্যশীলং, 

কুলাভিজীতো৷ নকরোতি পাপৎ কুলাস্ুশাএব নিরারয়ন্তি ॥8৯ 

কুমুদ্দের লালজলের পরিমেত! ও পুরুষের শীল কুলের 
পরিমেত1 হয় । সহৎকুলজাত পুক্রুষকে কুলরূপ নক্ুশ নিধা- 

রণ করে । এজন্য সকল জনের। কখন পাপ কন্ধেন না 1৪৯) 



কধিতানন্দ লহরী | ১৯ 

মাতাঁপ্যেক! পিতীপ্যেকে। মম তস্যচ পক্ষিণঃ ৷ 

অহ্থৎ মুনিভিরানীতঃ সচানীতো। গবাশনৈহ ॥ 

হৎ. মুকর্দীনাৎ বচন শ্ণৌমি গবাশনানাৎ বচনৎ শুণোতিসঃ 
নতস্য দোষৎ নচমে গুণোব। সংসর্গজ! দৌষগুণাভবন্তি 1৫০ 

আমার আর ঘে সেই পক্ষী উভয়ের মাত! এক পিতা 
একে আমি মুনিগণ কর্তৃক আনীত আমার ভ্রাত! গবাঁশন 
কর্তৃক আনীত । আমি সর্পদ| যুনি বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, 
আমার জাত গবাশনের বচন শ্রবণ করিয়াছে । এবিষয়ে 
আমার গুণ নাই জামার ভ্রাতাঁর কোন দোষ নাই কিবল্ 

সংসগজন্য দোষ আর গুণ জন্মে ॥৫০| 

আকার সদৃশ্ঃ প্রাচ্ছঃ প্রজ্ঞয়ীমদশ।গম 

আগমক? স্দশারন্তঃ গ্রারশসদুশৌদয় 0৫১11 

এ সদৃশ জ্ঞান জন্মে জ্ঞানের সদৃশ ধনাগম হয়, 

সদৃশ কন্মারন্ত হয়, কন্মারস্ত সদৃশ মঙ্গল হয় ॥৫১।। 

দা দিনকরস্য করাবতারৈ বিস্থারিত গ্রবলতাঁপতনো 

গক্জম্য। ছায়াশ্রয়।ন্ মরুভুষিদ্দমবনিতিয়াং আ্রীক্সাগমেপি 
শশকাও সে স্থপন্তি 1৫২ 

মধ্যদিবাতে মার কর বিতরণ দ্বারা প্রবল তাপযুক্ত 

গজের ছাঁয়াকে আশ্রয় করিয়! বুক্ষাদি শুন্যস্থানে, অর্থাৎ 

মরুভূমিতে শ্রীক্ষকালে, শশকগণে সুখে নিদ্রা যাইতেছে 11৫7 

করাবিব শরীরস্য চক্ষুষোরিন পক্ষিণী | 

অনিবেদ) প্রিয়, কুর্ম7াৎ তন্মিত্রৎ মিভ্রযচ্যতে 1 ৫৩ ॥ 
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করছ্বয় ষে রূপ শরীরকে রক্ষাঁকরে এবং পত্রদ্ধয়, যে- 

রূপ চক্ষুকে রক্ষাকরে, সেইরূপ অনুজ্ঞাত না হইয়া যে 

প্রিয়কার্ষয করে সেই মিত্রতাই প্রশংসনীয় মিত্র্জ২)৫৩॥ 

কিহ ক্রমঃ শশিনে। ভাগ্যৎ হরস্যশিরসিস্হিতিঃ | 

অভাগ্যমপিকিতজ্রম স্তত্রস্থিতাপ্য,পুর্ণত। | ৫৪ ॥ 

চন্দ্রের ভাগ্যের বিষয় কি বলিব যেহেতু মহাদেবের 
মস্তকে স্থান গ্রাণ্তড হইয়াছেন অভগ্যের বিষষ এই, যে। 
এমন উত্তম স্থানে থাকিয়া পূর্ণ হইতে পার্িলেন না111৫৫ 

জগতানন্দ সম্পন্ষে ভগ্বস্তা মহছুসবে | 

ঃখং প্রাহ বদভ্রাতঃক গচ্ছামি স্থনিশ্চিতং 

ইতিপ্রন্বোচিতে দুঃখে প্রস্যুবাচ শিবার্ছিতা, 
গ্রত্যবে নান্রবত্রান্দে ভত্র ততস্থানমুভমহ 116৫৬ 

আনন্দময়ী ছুর্গীর ভগবতী মহেহ্সিবে পুথিবীস্থ জীবগণ 

স্থখি হয় ছুখ কোন স্থানে অবস্থান করে ! এই প্রশ্নের উন্তর 
গ্রতিবংসর ঘে গ্ুজ। করে, সময় জমে পুজাকরণে, নে 

অশক্ত হয় সেই পুরুষ দুঃখের আশ্রয় হন ॥ ৫৬ ॥ 

কিরাতকৈবর্ত এ জনানাৎ বাদানশক্তিঃ পরবঞ্চকাঁনাং, 
বৈদ্যোপ্িকিং দাঁদ্যতি যাচকেভ্যে। যোমর্ত্যকামাদর্পহ্র্ূ 

| . কাম? ৪৫৭॥ 

পর বঞ্চক কিরাত কৈবর্ভ বনিকজাঁতি এহাঁদের দান 

শক্তি কোথায় আর মরণশীল ব্যক্তির নিকট ধন আকাঁঞ্া- 
করে এমন থে, বৈদ্য কি দান করিতে পারে ॥৫৮॥ 
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নবীনদীনভাবস্ত বাচমানম্য মানিনঃ | 

বছেজীবনয়োরাসীৎ পুরোনিঃ সরণে রনে 11 ৫৮] 

প্রত দরিদ্র এক বলে কবিবর ॥ 

যাঁচমান অথচ ০সে অতিমান্য বর ॥ 

অতিশয় ষাঁচন কুকম্দ্ মহীতলে ৷ 

জীবন বাক্যের রণ উভয়ে জন্মালে ॥ 

বাক্য বলে আমি অগ্রে যাঁই রণস্থলে | 
জীবন বলে যেও তুমি আমি বাহির ছলে 1? ৫৮ ॥ 

শরদি গঞ্জতি নবৰতি বধণস্থ বধ্তি নিঃন্ঘনো মেঘ । 
নীচোবদতি নকুরুতে নবদতি কুরুতেহি সজ্জনঃ ॥ ৫৯ || 

শরৎকলে মেঘগণ, কেবল করে গর্জন, 

বর্ষণ না করে পরিমিত | 
বধ্ণকাঁলীন মেঘগণ, গর্জেনা করে বর্ণ, 

দৃষ্টান্ত এর দেখ মনোনীত ॥ 
নীচনর বাহ বলে, তাহা নাহি কম্মে ফলে, 

এইরূপ আছে পুর্ববাপর । 

কন্মকরে মহজ্জন, নাহি করে প্রকাশন, 

মহুতের গুণ এই মনোহর 11৫৯1। 

দক্তিদন্ত সমানৎহছি মহতাঁং নিঃসরেহ বচই। 

কুশ্দ ভুখ্ডেব নীচানাৎ নি:সরেছ প্রবিশেৎ পুনই ।1 ৬০ 11 

হস্তির দন্ত সদৃশ, মহতের বাক্য প্রকাশঃ 

নি-সরণে সদ! সফল করে ! 



২২ কিতানন্দ লহরী ৷ 

নীচের ব।ক্য অস্থির কুন্ম তুণ্ড তুলা/ধীর, 
প্রবেশ নির্গম সদা করে 11৬০।। 

ক 

দেহীতি বচমৎ শ্রী! দেহস্ছঃ পঞ্চদেবতাঃ | 

দেহং হীত্বা পলায়ন্তে হী শ্ীকান্তি কীর্তয়? 11৬১ 

দেহিবাক্য কৰি শ্রবণ, দেহের দেব পঞ্চজন, 

দ্রীস্ীধীকান্তি কীত্তি ত্রাসে । 

দেহকে করে ত্যজ্যতা, দেহস্ছু পঞ্চ দেবতা, 

পলায়ন করে দূর দেশে ॥ ৬৯ |) 

রাজারৃকে। মন্দ্রিণস্তন্তশাখ। ভৃত্যত পণোত্রাঙ্গণস্তঙ্য মূল?। 

তন্মাস্মুলো বসতে রক্ষী শ্ছিন্সেমলে নৈবশাখা! ন পত্রৎ ॥৬২৯ 

রাজারৃক্ষ সমজ্ঞান, মন্ত্রী শাখানিরপণ, 

ভূত্যগণ পর্ণতুল্য হুয়। 
ব্রাহ্মণ রাজার মূল, দ্বিজে থাক অনুকুল, 

প্রতিকুলে বিপদ নিশ্চয় || 

মূলছিন্ন হলে পরে, শাখাপত্রে কি কাষ করে, 
এইজন্য ঘত্ব সহকারে | 

কদাঁচ নাহিংস তারে, বলি আনি ঘত্রকরে, 

সবত্বেতে রক্ষা কর মূলে ॥৬২॥ 

এবেোগ্যে।হি ভবেছ্ যোগ্যঃ ও বর রি | 

যথাভৃণময়ে! বীরঃ কৃষি সতরক্ষণে ক্ষমঃ ॥৬ 
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কার্যেতে দ্য পি. নর যোগ্য নাহি হয়। 

গ্রভুর কৃপায় মান্য হয় জগন্ময় | 

কজজময় নরাকৃতি কনিলোক করে । 

শন রক্ষা ক্ষমতা তাহারে দান করে 11 ৬৩॥ 

মান্য! এবহিমান্যানাৎ মানং জনন্তি নেতরে। 

শক্তুধণতে বিধুং ঘৃদ্ধি, তমেবাভি বিধস্তদ: ॥৬৭| 

মানির মান মানিগণ জানে নিরন্তর | 

নাহি মান জানে মানির কদাচ ইতর ॥ 

ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সবিশেদ | 
চন্দরকে মস্তকে ধারণ করেন মহেশ ॥ 

সেই চন্দ্রে গানে দেখ ছুষ্ট বিধুন্থদ | 
এইরূপ সাধুর পক্ষে ইতর কউ প্রদঃ ॥৬৪। 

অহ্ারিসীত। দশকন্ধরেণ বদ্ধপেয়োধী রঘুনন্দনেন । 
কুতে। নপশ্যামি ইদহ বিচিত্রং পরাপরাধেন পর।পমানং ॥৫। 

সীতাহরিল বারণ, জমুদ্ডে মেতু বন্ধন, 

করিলেন বামনড৭ মণি | 

অপরাধি একজন, দগুপাঁয় অপর জন, 

এরূপ কোথায় নাহি শুনি । 

বিচিত্র দেখি জগতে, একজনের অকার্ষেতে, 

একজন অপমান হয়। 

মহতের এই কাঁধ্য হোল, কারে দোষ ছিববল, 

দেখি জীবের সর্বদা মভয় ॥৬৫ ॥ 



২৪ কবিতানন্দ লহরী । 

স্থহুদাং হিতকামানাং বও শূণোতি নভাষিতং | 
বিপহৎ সঙ্গিহিতাত্তস্ত সনরঃ শক্রনন্দনঃ ॥৬৬ ॥ 

র্ 
হিতকারি শ্থহুদে'র বাক্য নাহি শুনে । 
মন যার থাকে নিত্য যথেক্টাচরণে ॥। 
বিপৎ সন্সিহিত তার জানিহ নিশ্চয় । 

সেই নরশক্রর আনন্দ কর হয় ॥৬৬॥ 

পিৎহব্যাত্র কুরঙ্গান! মন্যেঘাং ক্ররকম্মরণাঁং। 
মনোরথ। ন সিদ্ধ্যন্তি ততে। জীবস্তিমান বাঃ 11৬৭ ।। 

সিংহ ব্যাত্রাদি ভুজঙ্গ, আর যে আছে ক্র.রাঙ্গ, 

সর্ববদ। এই পৃথিবী মগুলে। 
তাঁদের বাঞ্চ। পূর্ণ হলে, জীবশুন্য মহীতলে, 

স্থষ্ি নাশ করে অবহেলে 1৬৭। 

অদৃক্টে দর্শনোহ কণ্ঠ দৃক্টে বিশ্লেষ ভীরুণ1 | 

ন! দৃষ্টেহপি ন দৃষ্টেহপি সজনাল্লভ্যতে শুভহ 1৬৮) 

অদর্শনে কষ্টহয়, দর্শনে বিচ্ছেদ ভয়, 
উভ্ভয় পক্ষ মন্দ আমি দেখি । 

'অদ্বর্শন দর্শন উভ, মম পক্ষে নহে শুত, 
কি আশ্রয়ে বল প্রাণ রাখি ॥ ৬৮ ॥ 

সতিগ্রদীপে সত্যর্কে সৎ স্থৃতাঁর! মনীন্দুষু। 

5 বিনামে স্গশাবাক্ষীং তমোভূতমিদং জগৎ ॥৬৯॥ 
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দীপের প্রভাব আছে, আদিত্য উদয় হয়েছে, 

তাঁর মণি ইন্দুর দীপ্তি আছে! 
বিজদ সেই ম্বগ নয়ন, পুথিবী হয় অন্ধ সমা, 

দিব! রাত্রি সমান হয়েছে ॥ ৬১৯ ॥ 

মুক্তাহি ঘবমারক্ত1 নশ্ুজ্া! মুক্তবর। যবা | 

ভবে পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেধ নাপরঠ ॥ ৭০॥ 

যবাপুস্প সনিধানে বদি মুক্তা থাকে । 
মুক্তারক্ত গুণ হয়ে সন্তোষে ববাকে ॥ 

কিন্তু ঘযব। মুক্তন্্ে গুণ লভিতে না পারে । 

মহৎ পরগুণ গ্রাহী না হয় অপরে ॥ ৭০॥ 

একোৎপঞ্ভি প্রকতি ধবলো দ্বাবিমৌ শখ্খচন্ড্রো 
শল্কুস্তাবদিধুম তশয়েনোভমাঙ্গেন ধন্তে শঙ্বস্তাবৎ 
কৃকর নিকরৈ ভিদ্যতে শঙ্ঘকঠরৈ2 কোক প্রায়ঃ 
প্রকৃতিকুটিলো ছুর্গতিৎ ন এয়াতি ॥ ৯১॥ 

এক জলনিধিঃহতে, শঙ্খ চন্দ্র উভয়েতে, 

শুভ্রবর্ণ উদ্ভব হুইল । 
চত্ডরে লয়ে শুলপ্াণি, মস্তকে রাখিল আনি, 

উন্তমাঙ্গের ভূষণ করিল ॥ 
শঙ্খ লয়ে শঙ্গুকারে, নানা অস্ত্রে ভেদ কোরে, 

শছা আদি করে বিরচন । 

যাহার বক্র প্রকৃতি, তাঁর হয় এই গতি, 

ছুর্গতি তার কে করে খশুন 7৭১ 
৪ 
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উপাদনাচেম্মহতামুপাঁসনা ঘথা মনন্যাধিক মেতি মানবহ ! 
রাজ্যার্থলাভাক়্ প্রায় কেশবং স্বলোক মাখ্যাতি ত্রিপিষ্টপ' 

| দরদ ৭২॥ 

রর য্দি নিশ্চয় কর উপাসনা । 
মহল্লোকের'নিকটেতে করহু প্রার্থনা ॥ 
প্রার্থনাতিরিক্ত দান মহত লোঁকে করে । 
ইহার দৃষ্টান্ত কৰি বলে জ্বিচারে ॥ 
রাজ্যপ্রাপ্তিজন্য ঞ্রুব প্রার্থন। করিল । 

স্বীয়লোক তাঁরে হবি প্রদানকরিল ॥ ৭২ ॥ 

আ'কারৈর্াক্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়। ভাষিতেনচ । 

নেত্রবক্ত, বিকারাভাং লক্ষ্যতে ইস্তর্গতং মনঃ ॥৭৩ 

আঁকার ইঙ্জিত গতি চেষ্টা আর কথন। 
নয়ন বিকার আস্যের বিকারকরণ ॥ 

এই সব্ধর ব্যবহারে অন্তর্গত. মন্ম্। 
মন ইন্জ্রিয় দেখে অসতের কর্ম ॥ ৭৩ ।। 

অধিগগণমনস্ত স্তাঁরকাদীপ্তিভাঁজঃ | 
প্রতিগৃহমপিদীপাদর্শয়ন্তি প্রভুত্বং । 
দিশি দিশি-বিলসন্তি ক্ষুদ্র ক্ষদ্যোতিপৌতাঃ । 

:-সবিতরি পরিভভূতে কিল, লৌকে ব্য'লোকি 1৭8 | 

পন্রকান্ত অন্তাচলে, দ্িবান্তে গমন করিলে, 

হীনবলের দেখছ বৈভব। 



করিতানন্দ লহরী ।  হ 

গগণকে অধিকার করে, ভগণ প্রভা প্রদান কুরে, 

. , আর এক দেখ আঅসভব 1 

গুল্ঈপ স্বাধীন বলে, প্রতি গুহে দীপ্তিদিলে, 
লোক কল্প নির্ববাহিত হয় । 

খদ্যোত কীটের রঙ্গ, দিদিকে কোরেসঙ্ুঃ 
প্রভাদানে রহ্তসম হয় 11৭81 

খদ্যোতাঃ সলভেষ, রন্রসদৃশাঃ কিস্ভেসমান্তারিয়! । 

তারাঁঃসম্ভিনহআশঃ পুনরমুরিন্দোঃ সমানাহকিযু। 

ইন্দুশ্চন্দনবদ্দিনপতে রভ্যণ্যআসাদ্িতে। | 
ঘাবন্োত্ডর দর্শনৎ ভবতিহি সর্ব হি তাঁবম্মহ্ড ॥ ৭৫॥ 

উত্তম অধম স্গ্ি, যাঁবন্নীকরে দৃষ্টি, 
তাধম্মহদ্দর্শন না হয়। 

ইহার দৃষ্টান্ত গুণ, ক্রমে করি বিবরণ, 
খদেযাতগণ শে।ভে ঘেন রত্বময় ॥ 

প্রভ! তু তুল্য হলে, তার! সম নাহি বলে, 
অপেক্ষাতে তার। দীন্তি মতী । 

সহজ সহ তারা, প্রদীপ্ত হইলে ভারা, 
চন্দ্র সম না হয় প্রভাঁবতী.॥ 

_যদ্যপি দীন্তি সাগর, হয়ে আছেন শশধর, 
সুবিখ্যাঁত এই ত্রিসভুবনে । 

চন্দ্রের প্রভাহনন, করেন মহজকিরণ, 
চন্দন তুল্য সূর্য্য সনিধানে ॥ ৭৫) 



৮ কর্িতানন্দ 'লহরী 1 

সতপাত্রে সতিমধ্যস্থে দূরহযাঁতি বিরোধিতা! । | 
স্থাল্যামস্তরবর্ভিন্যাৎ জলাগ্র্যো বৈরিতা বথা ॥ ৭৬৪ 

€. 
সজ্জন মধ্যস্থ হলে, বিরোধিত1 দুরস্থলে, 

গমন করে।জানিহ নিশ্চয় | 

ইচ্ছার দৃষ্টান্ত বলি, মধ্যস্থ হুইয়। স্থা'লী, 
জলাির বিরোধ করে ক্ষয় ॥ 

অনল থাকি মহাঁনসে, স্থালী স্থিতি মধ্যদেশে, 

উপরিতেঃবারি স্থিতি করে । 

সাধু মর্যস্থ বিচারে, বৈরিভাব গেল দুরে, 

প্রত্যক্ষেতে দেখে এসংসারে ॥ ৭৬ ॥ 

অর তলঘুনিমধ্যস্ছে গুণিন্যপি নাস্তি বিশ্বাসঃ। 

বোঁধয়তি বেধকালৎ ভাবিত রণগাবাড়িশিকৎ ॥৭৭1। 

মধ্যস্থ লঘু লইলে বিশেষ গুণজ্ঞ হলে, 

বিশ্বাস ন। করে কদাচন। 

ইহার দৃষ্টান্ত শুন, মৎসনরে বিলক্ষণ* 
শক্রভাব নিত্য আচরণ ॥ 

মধ্যস্থ ইহাদের ফাতা, গুণবান নিষ্ম লত।, 
লঘুগুণে এই মে করিল । 

বিচারেতে পক্ষপাতি, নাশিল মৎস সম্ভুতি, 

ৃ ত্রিলোক মে কলঙ্কে পুরিল ॥ ৭৭ 
বহ্ছে বৈরি সদ বারি ব্রহ্মণৈব রিনির্মিতৎ | 

তত্র মৎপান্র মধ্যস্থো নানা ভোগায় কঙ্গততে 11৭৮1 



কবিতানবন্দ লহরী | ২৯ 

বারি সর্বদা বহ্ছির শক্র এইটি ব্রহ্গ। নিরূপণ করিয়াছেন । 
কিন্ত সেই শক্রতাস্থলে একসহ পাত্র মধ্যস্থ হইয়! নান! 
প্রকার উচ্ীভোগ দ্রব্য জন্মাইতেছেন 1। ৭৮11 . 

দরিদ্রবৎ যশ্চিহ্ুুতে সদর্ধান বদান্যবন্মুঞ্চতি সর্ববদাতান্ । 

নশ্যার্থ বদ্ধয়তি বিস্বৃতার্ধান সএব বিদ্যাৎ লভতে মনুষ্যঃ ॥৭৯ 

দরিদ্রের মত অর্থ স্থচিন্তা করিবে । 

দাতার মত সেই অর্থ বিজরণ করিবে ॥ 

বিস্বৃতও নক্টার্ঘের সদ। ত্যাজ্য কর। 
বিদ্যালভে অনায়ানে সেই বংশধর ॥৭৯ 

বাঁবন্নীশ্রয়তে দুঃখৎ যাবানায়াস্তি চীপদাহ । 

যাবনেক্দ্রিয় বৈকল্যৎ তাবচ্ছে য়ঃ সমাচরেহ ॥ ৮০ 

যাবৎ পর্য্যন্ত ছুঃখ না করে আশ্রয় । 

যাবৎ পধ্যস্ত শাঁপদ না হর নিশ্চয় ॥ 

বাবু পর্য্যন্ত বিকল মা হয় ইন্দ্রিয় । 

তাবহ পধ্যন্ত সমাচর সদাশ্রেয় ॥ ৮০ 

ঘদ্যপি বহুনাধীতং সংক্কা রার্থ, কিঞ্চ্দিধীয়ীত । 
স্বগণঃ শ্বগণোমাভূৎৎ সকলৎ শকলৎ সর্কৎ শরৎ ॥৮১ 

যদ্যপি অধ্যয়ন বছু করিতে না পার । 
'কিঞিও পড়িবে ঘাঁতে হইবে সংস্কার ॥' 

হস্কার শূন্য নর অকর্মণ্য হয়। 
ইচ্ছার দৃষ্টান্ত বলি শুনহ নিশ্চয় ॥. 



৩০ কবিতানন্দ্,লহরী। 

স্বজন লিপিতে মাছে যে দস্ত সকার । 
অঙ্ঞানে যদ্দি লেখে তাঁলব্য শ তার ॥ 
স্বগণে কুক রগণ হয় লিপি দৌষে। €* 
সমস্ত বাচক শব্দ দ্েখহ বিশেষে ॥ 
সকল তালব্যশয়ে কিঞ্দর্ঘ কয়। 

সকৃৎ সবর্ণের দোষে পুরীষ নিশ্চয় ? ৮১ ॥ 

স।বিদধীত নক্রিয়। মরিবেকঃ পরমাঁপদাঁং পদহ । 

বণুতেছি বিস্ৃষ্যক।রিণং গুণলুবধাঁঃ স্বয়মেবসম্পদঃ ॥৮২। 

সহস! কিঝিঃৎ ক্র না কর বিধান । 

বিবেক শুন্য কর্ম হন বিপভির স্থান | 

বিবেচনা করি কর্ম যেই নর করে। 
স্বয়ং সম্পদ তারে ভজে সমাদরে ॥ ৮২ ॥ 

সাধুঃ সাঁধুময়ৎ পশ্যেৎ জ্রুরঃ ক্রুরময়ৎ জগৎ । 

দর্পণেন ঘখোৎপন্নৎ স্বীয়মাকার মিচ্ছতি || ৮৩ 

সাধুজন সাধুময় দেখে বিশ্বজনে | 
ক্রুরজন ভ্রুরময় দেখে ছুনয়নে ॥ 
ইহার দৃৰ্টান্ত দর্শে কর নিরীক্ষণ । 
স্বভাব বিভাবামিও দেখহ আনন ॥৮৩)॥ 

2 ভরীণি স্থাঁন!নি নিদ্রায় স্বদার! পুস্তক জপঃ 1 
মি +ন্্ীখি স্থালান্য নিদ্রায় দুতোদ্বেগ পরন্দরিয়ঃ ॥৮৪॥ 



কবিতাঁনম্দ লী |: ৩৯ 

নিদ্রায় তৃতীয় স্থান বিধি নির্দেশিত | 
স্বদার] পুস্তক চিন্ত। মন্ত্রে চিন্তাশক্ত ॥ 
কঈদ! শুন্য তিন?ম্থান আছে ভয়ঙ্কর । 

দূত পররমণী আর উদ্বেগ ছু্ষর ॥ ৮৪) 

আঁশ্রয়বশ।দবশ্যৎ গুরুত। লঘঘুতাচ জায়তে জন্ভেো2। 

বিন্ষে বিদ্ধপমান1ঃ করিণ স্তএব দর্পণে লঘবঃ ॥৮৫॥ 

আশ্রয় গুণেতে হয় গুরু লঘু জ্ঞান! 

ইহা'র দৃক্টীস্ত এক শুনহ প্রমাণ ॥ 
বিদ্ধ গিরি সমিধানে থাকে করিবর । 

মহৎ বলিয়। গণ্য বিদ্বের দোসরঃ ॥| 

সেই হস্তিবরে দেখ দর্পন ভিতরে । 
করি সাৰক তুল্য তারে আশ্রয়েতে করে ॥৮৫॥ 

আশ্রয়ামি যদি কঙ্দ পাদপত্, সোপিষাতি সহুসাবকেশিতৎ 

মাদৃশৃহনয়নকোণগোচরে নাঁগরোপি মরুভূমি সোঁদর$ ॥ ৮৫ 

কল্পরৃক্ষ আমি যদি করি সমাশ্রয় । 

অকন্ণ্য হন তিনি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মম তুল্য মন্দ ভাগ্য যায় রত্বাকরে । 
মরুভূমি তুল্য হয় অদৃষ্টেতে করে 1৮৬1 

টা পরিলগ্নছঃখদ কণানিগ সা্ধ্যতে জিহ্বা! 

২ছেত্ত, ভ্বশমীহতেতু সরলাং দস্তাস্ত হস্ত? 
নিপতদস্তিনিবহা' জিহ্বাচিরন্ছারিনী খপ ৪ ৃ 

পতস্তি নিয়তৎ প্রীয়ঃ প্রয়ান্তীদৃক্দীৎ 11৮৬1 7 



কানন লহরী। 
যদ্যপি. ছুঃখদকণ। দন্তে অগ্র হয় 

নিঃলারণ জন্য জিহ্বা অতি চেস্ট: পাঁয় |! 
সরলা জিহ্বাকে বত্বে পেলে দন্ত পাতি পু 
অনুজ হুইয়! জিহ্বা! ছেদে দুষ্টমতি ॥ 
এই দোষে দন্তগণের সমূলে পতন । 
চিরস্থায়ী জিহ্ব! স্থখে করে কাল যাপন ॥। 

অতএব মিত্রপ্ন কঠিন যে হইবে । 
দস্তের সমান গতি সে জন লভিবে ॥৮৭॥ 

সর্ববন্ধদং বলিমধো। নয়নিচ্ছনেন প্রণাধিকাং জনকজাৎ 

বিপিনে জহাসি। উতৎপাদ্য বাদবকুলৎ স্বমের হুহসি 

কস্ত।।ং স্মরেৎ যদ্িকাঁলভয়ৎ নচান্তি |1৮৭ ॥ 

সব্ধন্ঘদ বলিকফে পাঠালে রসাতলে । 
দতীনারী সীতারে বনেতে পাঠালে । 

আপি যাঁদবকুল করিয়। উদ্ভব । 
বিচ্ছেদ ঘটায়ে নষ্ট কন্পিলে মাধব । 
'কালভর় ক্ষিতিমধ্যে ঘদিনা থাকিত। 
কোন ভক্তজন'নাহি তোমারে ভজিত 11৮৮ 1. 

বশক্করে কম্মরণি মি প্রসৎগ্রহে প্রিয়াধু নারীযু ধনেসু বন্ধুষু। 
কৃতোদ্িবাহে ব্যসনে রিপৌক্ষয়ে ধনক্ষয়োহন্টরক্ষ নমন্য 

'তেবুধৈঃ 11৮৯ 1 

বশোর্দ্ধি কর্দে আর হুমিত্র.মিলনে $.... 

প্রিয়নারী জন্য রূভভহীন বদ্ধুজনে ॥ 



কবিতানন্দ লহয়ী। + ও, 

, কিয়া কাণ্ডে দেখ আর বিবাহ কম্ম্েতে,। 
'ব্যসন বিপুক্ষয়, এই নির্দিষ্ট অস্টেতে ॥ 
বীচুর অর্থ নষ্ট হলেও নাহি নষ্টগণ্য । 
বরঞ্চ সমীজেতে হন তিনি মহামান্য 11 ৮৮৭২ 

জলবিদ্ধু নিপাঁতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ । 

সহেতুঃ সর্বব বিদ্যানাৎ ধর্মস্তাচ ধনস্থাচ 11৮৯ ॥ 

জল বিদ্ধুপাঁতে ঘটক্রমে পুর্ণ হয় । 
সেই রূপ সর্বববিদ্যা ক্রমেতে জন্মায় ॥ 

বন্দ ও ধনের বৃদ্ধি হয় বে ক্রমেতে । 

এক কালে সর্ব নাহি জন্মে কোনমতে ॥৮৯ 11 

ভগবদণীতা কঞ্চিদ্ধীতা গঙ্গাজল লবকণিকা পীত। | 

দকৃদপিধন্ত মুরারি সমচ্চা তস্য নকরো'তিযমোপিচচ্চাং॥৯০। 

ভগবদগীতা পাঠিন,' গঙ্ষান্ত কণ। ভক্ষণ, : 

এক বার বে পুজে নারায়ণে ॥ 

 ভূতলাদি ভ্রিভুবনে, সকলে তাহারে মানে, 
যম তার নাখাকে ভজনে 7৯০ ॥ 

গীত গঙ্গাচ গায়ত্রী তুলনী সাঁধুসৎ্গতিহ 1 
অশ্ব্থ কপিল! গৌশ্চ সপ্ত নৌকা! কলোৌধুগে 0৯১ ॥ 

গীতা গঙ্গা আর গায়ন্রী, তুলসী সাধুসংগতি, 

 অন্বথ আর,কপিলা গোদখুন | 
৫ 



৪8 কবিতীনন্দ লঙ্ত্ী 

এই যে গথিত সপ্ত, কলি যুগে "মাছে হ্যক্তঃ 

ভক্তে করে চতুরর্শ দান 1 ৯১ ৭। 

কষোহন্যোধদুসম্ভুতো যন্ত্র গোপেম্দ্রনন্দনঃ ঘি 
বৃন্দাবনৎ পরিত্যজ পাদমেকং নখচ্ছতি || ৯২ ॥ 

এক কৃষ্ণ হন বহদেবের নন্দন । 

আর এক কুঁষ এ্রীনন্দের নন্দন্ | 
ঝআ্জেল্দজ নন্দন হন অংশের আকর। 

বুন্দীবন ত্যজি নাহি যান স্থানান্তর ॥ ৯২। 
পত্রৎ পুষ্পৎ ফলং ভোয়ৎ যোমেভক্ঞ্যা গ্রয়চ্ছতি | 
তদহং ভক্ঞেযোপহ্ৃত মশমি প্রয়তাত্মনঃ £ ৯৩ ॥ 

পত্র পু্প ফলবারি, যে দান করে যত্ব করি, 

.. ,ভক্তি করে এই ত্রিভ্বনে। 

উপ ভোগ করি কল, তাহারে দিই মুক্তিফল, 
অন্তে থাকে মম সমিধানে 1 ৯৩ ॥ 

একঃ কোঁপি মহীধরে।লঘদরে। দোর্ভ্যাৎ ধুতোলীলয়! ॥ 

তেনস্বং দিবি ভূতলেচ বিদিত গোবদ্রনে। ধারকঃ। 
ত্বাং ত্রিলোকাবহং বহামি কুচয়োরগ্রে সদাপুষ্পবগু। 

কিন্তে কেশব জল্লায়তে বেছুনা পুণ্যে বশোলভতে ॥৯৪1 

ব্বাধা বলে শুন হরি, তুমি হেনাথ বাহুকরি, 
ৃ হেলাক্রমে গিরি ধারণ করে। 

 গোবদ্ধ'ল ধারি নাম, লভিলেছে ঘনশ্যাম, 



” করিতানন্দ লহ্রী উহ 

সুবি দিবি রপাত্রিসংসারে & 
ত্রেলোক্যধারি থে তুমি, তোমাকে ধারণ আমি, 

কুচাগ্রেতে করি পুষ্পমানে । 
আমারে কৃঞ্ণচধারিনী, কেহ নাহি বলে খুনি, 

এতে ক্ষুপ্ণ আছি মনে মনে ॥ 
কিবল তোমার পুণ্যফলে, অতি লঘু কর্ম ফলে, 

বশে পুর্ণ করিলে মেদ্দিনী। 
'আমাঁদ্দের নাই পৃণ্যবল, সেই জন্য লোক সকল, 

নাহি বলে শ্রীকৃষ্ণ ধারিণী ॥ ৯৪ 

সততগ্তয়নি সংস্থিতজ্য পয়ষো নামাপি নঙ্গায়তে | 

মুক্তাকারতয়! তেব ললিনীপত্ডজে, স্থিত রাজতে 

প্রায়ে নাধম মধ্যমোভমণগ্ডণঃ সংসর্ণতে। লভ্যতে ॥ ৯৫ ॥ 

সম্যক তপগ্তযে অয়স, তাঁতে স্থিত যে পয়স, 

নাম জ্ঞান তার নাহি হয়। 

আমার দেখ নেই বারি, পম্মপত্ত্রেস্থিতি করি, 
মুক্তাসম দৃশ্য হানিশ্চয় ॥ 

এই রূপ অধম মধ্যম, প্রচমান্থয়েতে উত্তম, 
সংসর্গ যার, হয় নিরস্তর | 

খসর্গের গুণগণ, তারে করে আক্রমণ, 

হীনোত্ুমের লংসর্গ আব ॥ ৯৫৪ 



৩৯ কবিতানন্'লহরী । 

উৎকুষ্ট মধ্যম জঘন্য জনেষু মৈত্রী - 

যদ্চ্ছিলাস্্ শিকতা্ন জলেমু রেখ! 

বৈরৎ ক্রমাদধম মধ্যম লজ্জনেধু, 

যদ্বাচ্ছিলান্ব শিকতাঁত্র জনেবু রেখা || ৯৬ ॥ 

উত্তম মধ্যম আর জঘন্য জনেতে । 

মৈত্রতা৷ বলি তার শুন দৃক্টান্তেতে ॥ 

উত্তমের মিত্রতা হয় শিলাতে লিখন । 

কদীচ দে মিত্রতার ন! হয় ভঞ্জন ॥ 

মধ্যম সহ মিত্রতা ভাঁব বালিতে লিখন । 

সহজেতে সে বন্ধুত। হয় যে খগুন ॥ 

' যদ্যপি অধম সহ ঘটয়ে মিত্রা । 

_ জলেতে রেখার তুল্য সদ! অস্থিরতা ॥ 

' গ্রই রূপ শক্রত। জানিহ ক্রনিশ্চয় । 

সাধু সহ শত্রুতা হয় জল রেখার ন্যায় ॥ 

মধ্যম জনের সহ হয় বে শক্রতা। 

বাজির রেখার ন্যায় বেন অস্থিতা ॥ 

জঘন্য জনের সহ শত্রতা ছুক্ষর | 

প্রস্তরেতে লিপি তুল্য থাকে শিরন্তর ॥ ৯৬ ॥ 

গুরুজন নয়নেযু দেহিনিদ্রাৎ ত্বরিতমিহাস্তি মুপেতিপদ্মবন্ধুঃ | 

ইতি বদ্দতি মনেঁভবাভিতগুড। চিরসময়াদগত বল্লভা- 

স্বাক্ষী ॥ ৯৭ ॥ 
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বছু-দ্দিন পরে নাথ, আসি গ্রহে উপস্থিতঃ 

কন্দর্পেতে কাতর হয়ে বলে । 
শুদু্ওহে পন্ম বন্ধু, এসেছেন্ অভাগীর বন্ধু, 

শীত্র করি বাও অস্তাচলে ॥ 

গুরুজন আছেন ঘত, তাহাদের নয়ন গত, 

নিদ্রা দেবী হয়মাউদ্ভব 1 
ন। হয় বিনা অপরাধে, আমায় দেখ প্রাণে বধে, 

কুস্থমশরে ছুষ্ট মনোভব | ৯৭ ॥ 

আয়ি বিধুং পরিপ্ৃচ্ছ গুরোঃকুতঃ স্ফ,উমশিক্ষ্যত । 
দাহবদান্যত ল্পপিত শস্তু গলাদগরলান্য় কিমুদধো 

জড়বা বাড়বানলৎ ॥ ৯৮ ॥ 

' শশি কিরণে সংতপ্ড।, হইয়া কুলবনিতা।, 
ক্রোধাশক্তে বলেস্বম সখিরে । 

সখি জিজ্ঞাস বিধুকে, দাহ শক্তি আচ্যতাকে” 

শীক্ষাদান করিল তোমারে | 
শন্ভু গলস্ছ গরল, সেই গুক কি শীক্ষাদিল, 

কিন্বা সিন্ধু স্থিত বাঁড়বামি | 

ঘে জন তোমায় শিক্ষা দাতা, প্রকাশ করি এই বার্তা, 
বল শশি সবিশেষ শুর্নি ॥ ৯৮ ॥ . 

যদাধদ। দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং ধপ্ুহ্দরৎ মধ্যম পাশ্ডবং রণে। 

গদাগ্র সন জমিতং বকোদরহং তদ!তদ? 'দাস্ডসি সর্বব- 
... মেদিনীং 1৯১ ॥ 
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কপিধ্বজ বিমান; পার্থ করি আরোহখ; 
'রণস্থলে যখন দেখিবে |. 

গদাহস্ত বৃকোদর, বলে করিবে সমর» 
লক্ষ লক্ষ বীরে সৎহারিবে। 

তখন দিবে মেদ্িনী, শুনহ আমার বানী, 
সত্যকর্ধে বলিলাম তোমারে | 

এখন অংশ দিবে কেন, এই কথ! মারারণ, 
 খলি যান খিরাট নগরে ॥ ৯৯ ॥ 

অযোধ্যা মথুরামায়! কাশী কাঞ্চি অবস্তিক!, 

পুরীদ্বার বতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষ দায়িকাঃ || ১০৯ ॥ 

অযোধ্য! মথুর1 স্থান, মায়াকাশী কাঁঞ্চীধাম: 
অবস্তিক1 দ্বারবতী পুরি । 

অন্যযত আছেতীর্ঘ, পৃথিবী মধ্যে পবিজ্র; 
এই সপুমুক্তি প্রদান করি 1 ১০০ 1) 

মহাদেব মহাদেব মহাঁদেবেতি বাদিনহ । 

বহুসংগৌরিব গৌরীশো ধাবস্ত মন্ুধাবতি ॥১০১ 7 

মহাদেব মহাদেব মহাদেব বাঁশী । 
; “যে জনের মুখেআমি সর্বক্ষণ শুনি ||: 

-. ছতারেরক্ষা মহাদেব করেন সর্ধাফাল |. 

: স্বায় গ্োবৎসের পশ্চাৎ যেমন গোসকল ॥ ১০১। 
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শিবঃ কাঁশী শিবঃ কাঁশী কাশা কাশী শিবঃ শিব 
ইতি ব্যাহরতে1 নিত্যৎ কাশীবাস ফলৎলভেহ (১০২ 

শির্বদীশী এই বাণী, ষে জনের মুখে শুনি, 

পুণ্য তাঁর ক্ষি কহিব বল। 
এই কখনের ফলে, .বেদাগমে শাস্ত্রে বলে, 

. য় তার কাশীবাস ফল ॥ ১০২।। 

পরবৃভ জিহীর্যয়াপ্রবর্ত পিশুনস্ত স্বয়মের নাশমেতি | 
হুলভঃ ঘলভন্ত কিন্নদাহঃ পৃথুদীপ গএ্রসনায় জিহ্বিতত্যা ॥১০৩| 

পরের উৎকৃষ্টদেখে যেধা কাঁতরহয় । 

সেই খলের নাশ শাস্ত্রে জানিহু নিশ্চয় ॥ 
এহার দৃষ্টাস্ত এক করহ শবণ। 
শলফ দেখিয়! দীপের স্থল সু কিরণ ॥ 

নষ্ট করিবারে যায় অতি দপকরে।' 
শছকর্্ম দোষে খল দদ্ধ হয়েমরে 1 ১০৩ ॥ 

খলে খলে দৃঢ় প্রীতি নঁ প্রীতি হজনে থলে ! 
শনি রিক্তা তিদ্ধি যোগা-শলো পুর্ণাচ পাপদা ॥ ১০৪11 

খলে খলে প্রীতি হয় অতি যনোহর ব. 

স্বজনে খলেতে নাহি হয়প্রীতিকর ॥.. 
এহাঁর দৃষ্টান্ত দেখ যদি শনিবারে 4: ..... 
রিক্তাযোথে সিদ্ধিযোগ জ্যোতিষেতিত বলে 8১০৪। 
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মত্সতর্থ নিয়াতন্কঃ কথখং মজ্জসি সাগরে |. 
ইয়ংহি জাঠরীকাকূ রাঁকুলী কুরুতেন কহ-॥ ১৯ ॥ 

মহ স্রহ্ক নিরাতষ্ক হয়ে কিপ্রকারে 1. 
মগ্ন হয় দেখি তোমায় সমু ভিতরে | 

উন্তরদিতেছে তাঁকে মৎসয়ক্ক পাখি । 

জঠরাণি ব্যাকুল না করে কারে দেখি ॥১০৫। 

ইয়ৎ স্বর্ণপুরীলঙ্ক। নমে লক্ষ্মণরোচতে । 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥১০৬।| 
এইযে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী, নাহি হয় প্রীতিকারী, 

শুন লক্ষ্মণ বলি ভাই তোমারে । 

জননী আর জন্ম, স্বর্গাপেক্ষ মান্য আঁমিঃ 

মানি গুরুতুল্য এসংসারে 1১০৬।। 

নবিদ্যয়। নৈব কুলেন গৌরবৎ জনানুরাগো। ধনিকেষু 
কেৰলং । ঈর্ানিক 1 মৌনিধূতীপি জাহ্বী প্রয়াতি রত্বাকর- 

মেব সাদর |1১০৭ ॥। 

বিদ্যাদারা ধনদ্বার, নাহি হয়, মান্যবরা, 

মান্য হয় মাত্র অর্থহতে ! 

এহার দৃষ্টান্ত শুন, গর্গ| লয়ে ত্রিলোচন 
স্থানদ্িলেন মন্তক জট।তে |). 

কুলেমানে সদাশিব, গুনের কথ! কিবলিব, 
অন্ত ধার নাপান দেবগ্রগ | 5২ - 
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১ শিবে, ত্যাগকরে, সঙ্গত হন রত্বরাকরে, 
ঞ ত্রিলোক বাসি দেখে সর্বজন ॥ ১০৭ 11 

রা শরীরমন্থং নকরোত্যক্গ পৌষণহ ১. 
নিঃ স্থতৎকণ্্ম সংযুক্তৎ পুনস্তাসাৎ মহৌষধ |১০৮॥ 

গাভিগণের দেহেতে যেরূপ ছুগ্ধস্থিত | 

অঙ্গপু্টি নাহি করে বিনা! বিনিঃ স্ত ॥ 
ক্িয়াযোগে নিঃস্ত হইয়! পুনছুপ্ধ । 
ঘ্বতরূপে গোসমুহের হয় মহৌষধ ॥১০৮ |। 

এবং সহি শরীরস্থঃ সপির্বৎ পরমেশ্বর: 1 
বিনাচোপাশনাদেব নকরোতি হিতহনৃযু ॥ ১০৯1) 

ভুগ্ধের ন্যায় পরমেশ্বর সর্ধব দেহস্ছিত। 
উপাস্না ভিন্ন কভু নাহি করে হিত ॥ 

এই জন্য শুন নর একাখ্র মনেতে । 
উপাসব। কর ফল পাবে প্রত্যক্ষেতে ॥ ১০৯ | 

অধীত্য শান্ত্রাণি ভবগ্ডিঘুর্খাঃ যস্তক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সবিদ্বান্। 

স্থসেবিতং চৌষধমাতুরাণাৎ ননামযাত্রেণ করোত্যরোগং ॥১১০ 

বন্থশান্ত্র অধ্যয়ন যদি করে নর । 
ক্রিয়াহীন হলে নাহি হয় মান্যবর ॥. 

সেব্য বিনিষ্খ য়ে রূপ ষধ প্রচলন । 

করণ মাত্রেতে নাহি হয় রোগক্ষয় ॥ ১১৭ ॥ 
৯. 



৪হ কবিভানন্দ লহ্রী। 

অহোমহত্বং শহতামপুর্ববং বিপত্তিকালেপি পরোপকারং। 
যথাস্তমধ্যে পতিতোপিরাছেঃ কলানিধিই পুপ্যচয়ত্দুদাতি ॥১১১ 

মহতের কি মহত্বর জগতে আছে বিখ্যাত, 
বিপদ্কালে পরের করে ভাল। 

রাহ আস্যমধ্যগত, হয়ে দেখ সুধানাথ, 
পুশ্যভূমি করেন ভূমণ্ডল ॥ ১১১ ।। 

অগ্নিপ্রদা মাঁরুতনাশিনীচ শুক্র প্রদাশোনিত বর্ধিনীচ | 
ব্যায়ামহত্ত্রী কফ পিভহানি বার্ভাকুরেষ। গুণসপ্তযুক্তা ॥১১২ 

অগ্নিমন্দ বিনাঁশিনী, বায়ু রোগ সৎহারিণী, 

শুক্ররক্ত প্রবৃদ্ধি কারিণী। 
ব্যায়াঘ হননকর্তি” কফ পিন্ত স্থুসহহত্রীঃ 

গুণসপ্ত বার্ভাকু ধারিণী ॥ ১১২ ॥ 
অনেক গুনবানপি পুষাং দোষেৈকেন নিন্দিতোভবতি । 

সর্বরসায়ন সৃহিতো গন্ধেনোগ্রেণ লশুন ইব ॥ ১১৩ 

অনেক গুণ থাকিলে, একটা দোষের ফলে, 

সর্ধবগুণ হয় অন্তহিত । 
এহার ছীষ্টান্ত শুন, রসপুর্ণ যে লশ্ন, 
দ্ধ দোঁষে হইল রহিত ॥ ১১৩।। 

একোহিদোষে। গুণসনিপাতে, নিমজ্জতীদ্দোরিতি ফোবভা[ষে, 
এতন্নদুষ্টং কবিনাপিতেন দারিদ্রমেকৎ গুণরাশি নাশি ॥১১৪|। 

বহুগুণ সঙ্গিধানে এক দোষ থাকে । 
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সেই দোষ মগ্রচন্ছ্রে কবিগণ দেখে ॥ 
এই কথ! থে পণ্ডিত বলে বত্রকরে | 

র্গীরিদ্র দোষ গুণনাশে নাহিক সে হেরে ॥ ১১৪।। 

বেদৎ বেদ নকোপি ভূধরদরীলীন! মুনীনাৎ গিরঃ | 

স্বচ্ছ, শ্লেচ্ছমতং জনাস্তদন্গ। কাঁনাম ধন্মক্রিয় ॥ 

হৃদ্যং মদ্যমতীব বার বনিত। সেব্যা নগুর্ধ্বাদরঃ কিং কাষ€। 
পরিশিষ্টমস্তি ভবতে! জানামি নাহংকলে ॥ ১১৫ || 

শুনেন! বেদশ্রবণে, মুনিবাক্য নাহ্মানে, 

শ্নেচ্ছমত জানিবে সকলে । 

লোক শ্লেচ্ছের অনুগত* অধন্মেতে সদারত, 

মদ্যপায়ী পুর্ণ এভারতে । 
বেশ্যাসেবা ইফ্উজ্ঞানে, গুরুগণে নাহিমানে, 

অকণ্ম করণে সদামন । 

এর পর আর কি পুর্ণ আছে কলি তবকর্ম্ম, 

বলদেখিশুনিব শুবণে ॥ ১১৫ |। 

দারুঃ কল্সতরুঃ হৃমেরু রচল্ শ্চিম্তামণিঃ প্রস্তর,৪। 

ুর্যযস্তীক্ষ করোবলি দিতিসুনুঃ শত্রুঃ পরস্ত্রীরতঃ 
সর্ষের দোষ সমন্বিত ভূবিসদ! কেনোঁপমা দীয়তে 0১১৬ ॥ 

কল্পরক্ষ কা্ঠময়, মেরু অচল হয়, 
চিন্তামণি প্রস্তর ময়ে শক্ত . 

তীক্ষ, করহুন ভানু, বলিহন দিতিহ্থনু, 



কনিতানন্দ্লহরী 3. 

৫ শক্র সদা পরস্ত্রীতে রত ॥ 

এই রূপ দ্বৌগ্রস্ত, ত্রিলোক বাপি, সমস্ত, 
দোষ হীন 'নাহি ভ্রিজগতে । 
উপম] কাহায় দিব, সকলে দোষ উদ্ভুবে, . 

বিচার করি দেখ একচিতে ॥ ১১৬ ॥ 

বৃহদ্ধয় সহআপি দ্বারি তিষ্ঠস্তি সর্বদা । 
পিষঙ্গলাতু স্ুখত্যাতু নিত্যমস্ত পিলিঃ পিল। 8১১৭ ॥ 

দ্বারেতে সহত্র অশ্ব, তব বশীড়ূত বিশ্ব, 
নর্ববাপদে শান্তি যুক্ত হয়। 

লক্মমীসদ] স্থিরা থাকি, তোমায় কৃপা! দৃষ্টি রাখি 
সদ! তোমার করুন স্থ সময় ॥১১৭ ॥ 

উদ্দয়ে সবিত। তামে, তাষে বাস্ততমেপিচ । 
সম্পত্যম্মা দিপভ্যন্মা .ম্মহভামেক বরূপতঃ ॥১১৮ ॥ 

উদ্য়েতে তাঅময়, অস্তে সেইরূপ নিশ্চয়, 
সূর্য্য দেব দেখ প্রত্যক্ষেতে । 

যে রূপ দেখ বিপদে, তদ্রপ আছেন সম্পদে, 

অবসন্ন নাহি মহত্বেতে ॥১১৮ &... 

মহতাঁমাপদোঁনিত্যং মহুতাঁমেব সম্পদ | 

ক্ষীয়তে বন্ধতে শ্চন্দ্রে। নপুন স্তারকাঁদয়ঃ ॥১১৯ ॥ 
নিত্য সহতের আপদ, তত্রপ যেন সম্পদঃ 

দষ্টান্ক এর দেখ প্রত্যক্ষেতে |. 



কবিতানন্দ লঙ্ছরী | ৪৫ 

". শুরু কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়, চক্দ্রে বৃন্ধি করে ক্ষয়, 
নিরাপদ দেখ নক্ষত্তেতে 0১১৯ ॥ 

কৃষ্ণম্! র্তিঃ কালিকাস্য। দ্রাম মূত্ডিস্ত তারিণী | 

ছিমমন্তা নৃলিংহুঃ স্তা দ্বামনে ভুবনেশ্বরী | 

জামদগ্র্যঃ জুন্দরীস্তা ম্মীনে! ধুমাবতী ভবেৎ 
বগল? কৃম্ম মূর্তিঃ স্াৎ বলভদ্রস্ত ভেরবী ॥ 

মহালক্ষবী তবেছ কো ছুর্গাস্যাৎ কক্কিরূপিণী । 

স্বয়ৎ ভগবতী কালী কৃষ্ঝস্ত ভগবান স্বয়ং । 
তম্মান্ভেছে। নকর্তব্যো ভেদেচ নরকৎ ব্রজেৎ ॥ ১২ ॥ 

কালি প্রীকৃষ্ণরূপিণী, রামমুর্ভি হনতারিণী, 
ছিন্নমস্তা নৃসিৎহাবতার । 

ভুবনেশ্বরী বামন, হ্ৃন্দরী পরশুরাম, 

ধূমাবতী মীন রূপধর ॥ 
কুর্্মরূপ বগলা দেবী, বলভদ্র হন ভৈরবী, 

মহালক্ষীবুদ্ধেতে প্রকাশ | 

কর্রিরূপে ছর্গাশক্তি, জীবগণে দেন মুক্তি, 

কালি সাক্ষ্যা ভগবতি হন ॥ 

কষ্ণসাক্ষ্যাতি ঈশ্বর, গরভেদ কথন ভ্মঙ্কর, 

প্রহ্ৃতি পুরুষে কদাঁচন 1. 

ধিপি দেবী তিনি দেব, নিশ্চয় জানিয়! স্বর, .. 
প্রভেদ ফলে নরকে গমন 1 ১২০ ॥ 



৪৬. : ' কবিতদিন্দ লহরী | 

দুর্গাভুগগেতি বাণীং প্রসরতি সহুস! ষন্ত বন্তে; কদাপি 

'কিংক্রমস্তস্ত ভাগ্যৎ প্রমথ গণপতিঃ সাবধানোচয যদর্থৎ | 

ক্ৃহাকে পাতিনিত্যৎ জুতমিব কমল! তক্নারার়শোপি 
্রহ্মাশী বর্বাদযুচ্চৈ নিরবধি কুরুতে স্বস্তিবাক্যৎ যমোপি ॥১২১। 

ছু! দুর্গা এই বাণি, প্রসরণ সহস! শুনি, 

যে নরের আনন হইতে । 

তারভাঁগ্য কি কহিব, তারে রক্ষাকরেন শিব, 

সাবধানে সর্ববদ! যত্বেতে ॥ 

কমলা কমলাপতি, অঙ্কেলয়ে প্রঙ্গাপতি, 

পুত্রতুল্য রক্ষাকরেন্ তারে। 

আশীর্বাদ অনুপম, প্রদানকরেন তাঁরেযম, 

মান্যহয় ধরণীভিতরে ॥ ১২১ ॥ 

দুর্গে দৈত্যেমহাবিদ্বে ভববন্ধে কুকর্্মণি 

রোগেশোকেচ মরণে ছুঃ শব্দোহন্তি বাচকঃ 

এতান্বৈহস্ত যাদেবী সাছ্র্গেত্যবিধীয়তে | ১২২। 

দুর্গম আর দৈত্যকুল মহাবিস্ব ভয়ে । 

ভববন্ধ কুকর্ম আর রোগাম্িত হয়ে ॥ 

শোকে মরণেতে যেবা ছুগানামবলে | 

উক্তদোষ হন্ত্রীজন্য দুর্গাভূমণ্ডলে ॥ ১২২ ॥ 

দস সভায়ন্র নসন্তিতৃদ্ধ! বৃদ্ধীনতে বেনন্ বদক্তি ধর্ম 
ধর্ঘশ্চি নয়ত্র নসত্যমন্তি 1 স্ত্যংনতৎ ঘচ্ছল বভ্যুপৈছি 1১২৩. 



কবিতীনন্দ.লহুরী । ৪৭ 

' সতাহীন সন্ভা নহে লভামধ্যে গণাঃ .. 

ধন্মের বিরুদ্ধ বাদী বুদ্ধ নহে মান্য । 

সতর্টিিন ধরন নহে ধন্মমধ্যে গণি, 

সত্যবলি তারে যাতে ছল নাহি শুনি । ১২৩ ॥ 
র্গাস্ারয়তে ছগে তেনকুর্গাস্ৃতাজনৈঃ 
শরণং মেভবদ্বগে শরণাগত বসলে 11 ১২৪ ॥ 

ছুর্গম হুইতেত্রাণ কর গিরিম্থতে | 
এইহেতু ছুর্গাতোষায় বলে ভ্রিজগতে ॥। 
নিয়ত আছিমা আমি হয়ে নিরাশ্রয়। 
অকুৃতি সন্ভানে ছুর্গে দেহি পদাশ্রয় ॥১২৪ ॥ 

তারিণী স্থন্দরী কালী ছুগাঁচ ভৈরবীতথ! | 
ভূবনেশী মহাঁলমী ডাসা ছুর্গেতিনামবৈ || ১২৫ ॥। 

আদ্যাঁশক্তির নামহয় তারিনী হন্দরী | 
ভৈরবী আর মহা লক্ষ্মী ভুবন ঈশ্বরী || 
সকলের নামছ্ুগা প্রধান জানিবে। 
যে নাম স্মরণ ফলে যুক্তিলাভ হবে || ১২৫ || 

দুর্গেতি দ্যক্ষরৎ মন্ত্রং যস্ত চেঁতসি বর্ভতে । | 
সমুক্তো দেবি সংসারাৎ দমনুষ্যঃ জরৈরপি 11 ১২৬ ॥ 

দুর্গা এইগ্যক্ষর মন্ত্রথাকে যারচিত্ডে, 
এ মুক্তহয় সংসার হইতে, ... 

জেই-নর ধন্য ইস পুথিবী মণ্ডলে.।. 



৮ করবিতানন্দহরী | 

 শ্রশঘসা তাহার করে দেবতা সকলে ॥ ১২৬ ॥ 

পকিংপুযান্যোন গুণৈরলঙ্কতো নতেগুণ! যে জনয়স্তি নশঃ 

নতদ্যশে! যভ ুবুধৈর্নগীয়তে নতেবুধাঃ সহনযেযুষটাগিণ: ১২৭ 
সেই পুরুষ বুথাহয় গুণহীন হলে । 

গুণ বৃথা হয় বদি যশনা জন্মালে। 

মিথ্যাবশ যেন যে যশ নাগায় পণ্ডিত | 

পণ্ডিত ন! হয় যেজন সতযুক্তি রহিত ॥ ১২৭ ॥ 

অস্তঃ শ্রীমদান্বস্য দারিদ্রৎ পরমাঞ্জনং | 
আতক্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষ্যতে ॥ ১২৮॥ 

সম্পভি মদেতে মস্ত হয়ে অসজ্জন; 

চক্ষুতে পরয়ে সদ। দারিদ্র অঞ্জন । 

ভ্রিলোক নিবাসি যত আছে ধনবাঁন্ 

সকলে দেখেন সদ! আপন সমান ॥ ১২৮॥, 

অন্যদ! ভূষণং পুদঃ ক্ষমালজ্বেব যৌধিতঃ । ্ 
পরাক্রমঃ পরিভবে বৈজাত্যৎ স্থরতেধিব ॥ ১২৯ 

ক্ষমা লজ্জা! বোধিতের গুণ হয় যেমন । 

পুরুষের এভিন্ন এক আছে অভরণ ॥ 
'গারন্ভবে' মহাঁসাঁহস প্রকর্শি করিবে ।' 

বৈজাত্য হ্থরত কর্টে সর্ব! বাঞ্চিবে ॥ ১২৯ ॥ 

.ষস্য সাঁংসাবিকাচিস্ত! চিস্তাচিস্তীমণেঃ কৃতঃ $' 

ত্বধিবচঃ শিরঃ কম্পঃ. হ্থশিবে! মি ধারণ 11১৩০ ॥ 



কখিতানহ্। জাহ়্ী । হট 

মংলার ডিন্তাতে ময় খাবে যে মনুষ্য | 
চিন্তাফবি কদাচ তার হুয় মা উপান্য ॥ 

ফেঁট্সিরের মস্তরু সঙ হয় বিফল্পন । 
ভাত নাহি হয় শিরোষগির ধারণ ॥ ১৩০ ॥ 

'তাবন্মহতাং অহত্বং বাব কমপি নযাচতে কিঞিও | 

খলি রেতিযাচন সময়ে জ্রীপতিরপি বামনত।ং গতবান্ 1১৩১. 

ক্ষোন ব্যক্তি সন্নিধানে যাঁচন করনা, 

ধাচঞা। করিলে লোকের মহত্ব খাকেন|। 

এছ।র দৃষ্টান্ত শুন মনোযোগ করি, 
বলি সন্লিধানে যাচন করেন জ্ীহরি। 
'ব(মনরূপে অবতীর্ণ হয়ে গেলকপতি, 
যাচঞধ। কারণ জগ্য হন খর্ধবাকৃতি | ১৩১ ॥ 

দৌর্জন্যং সহসাভিষেক সময়ে নিত্যৎ বিমীত্রীকৃতং 
তাতাঙ্গাপি রহোবিস্জ্য নগরী বাসঃ কৃতঃ কাননে 

* ভার্ধ্যা ছুর্জয় রাবণেন বলিম। নীতাপিদূর স্থলে 

নঞ্জানে লিখিতা বিধন্ধ বিধিন! ভালে কিমন্যালিপিঃ 8১৩২ 

র্াজ্যাভিযিক্ত সময়ে, ব্জাতি বাক্য প্রচয়ে, 
পিতৃ আজ্ঞা পালন কারণ । 

অযোধ্যাড় ত্যাজাকরি, অরণ্যে গমন করি, 

মন্দ! ধনে করি পর্যাটন ॥ 
ধনে বিপদ দুর্ঘঈন, জানককী ছেয়ে গাবণ, 

৭ 



ঙ& কধিতাদন্দ লী | 

লইয়া! রাখিল বছ ফেশে। . 
ছুঃখে বলেন রঘুপিধি, অন্য বর কি আছে বিধি 
ঘটাবেন মম ভাল দেশে ॥ ১৩২ &' রর 

কচিডুযৌশষ্যা কচ্দিপিচপর্ধ্যক্ক 'শয়নৎ কচিচ্চাকাঁহারী কচি- 
ঘপিচ শাল্যোদন রুচি, । কষচিৎ কাস্থাধারী কচিদপিচ জিব্যা- 

'স্বরধরো; মনম্বী কার্ধ্যার্থী গণয়তি নছুঃখং নচন্খহ 0১৩৩৪ 
সংসার প্রবাহদেখি, কদাচ না হয় ভুঃখি, 

স্থখীহলে অস্থির নাহবে। 

সংসারের গতিশুন, কখন ভূমিআসন, 
কখনব! পালঙ্গে থাকিবে ॥ 

খন শাক ভোজন করি, জাইবে দিবাশর্ধ্বরী, 
শাল্যোদন ভোজন করিবে। 

ফখন কাস্থাধারণে, কভুব! দিব্যবসনে, 

এই রূপে কালাতিপাৎ হবে ॥ ১৩৩ ॥ 

কচিত্বীণা বাদ্যং কৃচিদপিচহাহেতি কদিতৎ কচিম্নার্য্যোরম্যাঃ 
ক্ষেচিদপি খলদ্ কুষ্ঠ বপুষ; কচিদ্ধিদ্ধদেগীত্িঃ কচিদপি- 
রামগকলছে! নজানে 'সংলারৎ কিময়তময়ং- 

কিহ বিষময়ং ॥ ১৩৪ ॥ 

সার প্রধাহ নানারপে শোভাপায়)। 

কোথায় বীশারধ্যনি রোদন কোথায় ॥ 

কোনস্থানে মলোহর কামিনী রয়েছে। এ পপ 



৪ তর কি তা ১ চদ ভ্াদ তক বিনতে হ 8:81 মরা পর 8: 8 1 

কষিতাজন্দ লহ 1. €$' 

ফোনন্থানে গলদ্কুতে:মভুষঃ পিছে ॥ 
খ্নেরস্থামে পঙ্চিভের মনো শোনা ॥ 

মদাঙ্গীনে কাঁলাতিপাৎ করিছে ছুগ! ॥ 
এইজন্য বলিসবে করহশ্রাবণঃ 
বিঘগয় কি অস্বতময় নাহি হুয় জান ॥১৩৪ ॥ 

প্রাঙ্গাপত্যব্রতে ঘাদৃক তথাচান্্ায়ণত্রতে । 
একাদশ্যুপযাসেন কোটিসংখ্যেনয়ৎ ফলং 
পিবরাকি চতুর্দশ্যাং কাশ্যাৎ শঙ্তু প্রসূজনাৎ | 
রখস্থৎ ঘাননং দৃন্টা তীথেচ পুরুষোত্বমে ॥ 
কামরূপে মহামায়।ং কামাখ্যাং যোনিমগুলে। 
পুজযিত্বা৷ ফলং যাদূক, ছুর্গানাম ততোধিক ॥ ১৩৫ ॥ 

প্রাজাপ্ত্য ব্রতে যেরূপ ফলের উৎপত্তি। 

চান য়ণ ভরতে যেরূপ হয় ফল প্রার্তি ॥ 

পুণ্য যেরূপ হয় একাদশী উপবাসে। 

শিবচতুর্দশীর ফল যেরূপ প্রকাশে ॥ 
কাঁশিতে ঘেরূপ ফল শবপুজায় হয় । 

রথারূঢ় বামন দৃষ্ভির ফলোদয় ॥ 

কামরূপে শহামায়। দেবীকে পূজনে । 

কামাখ্যাতে কামরূপায় সম্যক অর্চনে 11 

যত ফলোদয় আছে শাস্ত্রের শাননে । 

ভোমিক কল জন্মে এক চর্গানাষে'।। ১৩৫ ॥ 



৫২) কাকিানগ্দ জহরী $ 

যামানাদ্য বিধীয়তে হনিহরব্রজ্জান্দিতি' দৈরতৎ হ্বীরংস্বীয়- 
তীর দুক্ষরতরা, কন ক্ষশালীলয়! | দাচুর্মা ভীতি তি 
শমনীলে!কত্রয়প্রায়িনী, ভূযান্থঃ প্রতিপক্ষ পক্ষধধানী বাহ! 

ফলোলাসিনী 7 ১৩৬ ॥ 

যে ছুর্গাকে আরাধনাকরিয়া, হরি হর ভ্র্জাদি ঘেব- 

গণ কর্তৃক অতিশয়, ভুফরদৈবত ক্যাধ্য, অবহ্লাক্্রমে 
নির্ববাহিত হইতেছে । এবং ভ্রিলোক ভ্রাণকারিখী 

যে ছুর্গা, ভবন্ভয় অ্রেণীকে উপশম ক্ষয়েন্ সেই 

প্রণিদ্ধ ছর্গা,। তোমার প্রতিপক্ষ পক্ষকে দলন 
ও বাঞ্চাকল প্রদান করুন ॥ ১৩৬ ॥ 

ভূর্গেন্থৃতাহরলি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বন্ছৈঃ স্বত| মতি মতীব 
ভান্দদাসি। দারিজ্র ছুঃখভয় কারিণি কাত্বদন্য। সর্ব্বোপকার 

করণায় সব্দার্দু চিন্তা 0১৩৭ ॥ 

হেছুর্গে মীতঃ তুমি দুর্গমে জনকর্তৃক স্থৃতা হইলে 
সমন্ত্ন্তর, ভীতিকে হরনকর, এবং স্বীয়অবস্থাতে 
স্থিতঙ্ধনকর্তৃক স্মৃতাহইলে অতিশয় গুভাষতিকে 
প্রদানকর,। হে দারিদ্র ছুঃখভয় হারিণি তো- 

মাভিম্ন, পরের উপকারকরণ নিমিত দয়ার্চিন্ত 

আর কার আছে অর্থাৎ কাহার নাই ॥ ১৩৭ ॥ 

করাধিব শরীরগ্য চগ্ষুতোঃ পক্ষিপীঘথ|। 

দুর্গেত্যন্তাবিশাৎ নৃগা ছুর্গা দুরিয়ে তথা ১৬৮৪. 



কখিভাধনা লইানী। ৫ 

যেরূপ হুন্তরয় শরীদ্নকে ক্ক্ষাকরে ও চদ্চুরপারর 

চক্ষুকে, রক্ষাকরে । দেই দধপ, ঈর্ঘ। /4ই কখ।, ঘাড় 

মুখ সি উচ্চারিত হুয় সেই নরকে ছুর্গ। দেবী 
রক্ষা করেন ॥১৩৮ 

অধশর পঠিত। বানী ইর্ণগণ রহিতাপি শোভতে পুং সাং । 

রতিসয়য়ে রমণীনাং ভূষাহানিস্ত ভূষণৎ ভবতি ॥ ১৩৯ ॥ 

যদ্যপি নিয়ত লোক কটুবাক্য কয় । 
সময় বিশেষে কটু অতিমিষ্ট'হয় ॥ 
এহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সাধুজন । 

নারীর সর্ধবদ অঙ্গে শোতে যে ভৃষণ ॥ 
রতিকালে বন্দি সেই ভূষণ মুক্তহয়। 
পরম আনন্দ তাহে জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩৯ ॥ 

নিরক্ষরানৃবীক্ষ্য ধনাধিনীথান, ত্যাজ্যানবিদযা খল, পণ্ডিতেন 
আবন্ধ মুক্তাং গণিকাং বিলোক্য কুলাক্গনাঃ কিং. 'কুলট! 

ভবন্তি ॥ ১৩০ 

. 

অতিশয় মৃূর্ধ যদি ধনেশ্বর হয় । 

তাহা দেখে পগ্ডিতগণ বিদ্যানাতটজয় ॥ 

ব্রহা'র দৃস্টাস্ত বলি শুন মন দিয়া । 
মুক্তাদি রত্ধে ভূষিত বেশ্যাকে দেখিয়া ॥ 
সতীনারী পতি ভূষাত্যাগ কি করিস্কা 1 

কুলটাহইবে কুলে লাধলি দিয়ী 7 ১৪৯ 



গু কনিত [ছন্দ লহ্রী'। 

'আগঞ্ছ সথিমেদুহৎ ফাদ্দকুজমমোরমং | 

অমুন। কুন্দকুজেন সধিমে কিং প্রয়োজন || ১৪১ | 

ব্রজবাসি কোমসবি নখিকে বলিছে | 
মনোহর কুন্দ পুল্পে কুপ্জশোভিতেছে ॥ 

আগমন করিসখি কুগ্তুশোভাহের | 

উত্তরদিতেছে সথিশুন মনোহর || 

মুভিন কুন্দকুঞ্জ নাদেখি নয়নে । 

মুকুম্দ থাকিলে বাঁ কা দেকানালে । ১৪১ ॥ 

দেয়াবিদ্যার্থিনেবিদ্যা ভীতেভ্যশ্চাভয়ৎ তথা । 
রোগীণামৌষধৎ দেয়ং দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে | ১৪২ ॥ 

বিদ্যার্থাজনকে প্রিরভ্তর দিবে বিদ্যা । 
ভীতমনুষ্য অভগ্ন প্রদান সর্ধবদ] | 

উধধদান রোগিগণে যেই জনকরে। 

অমদান নিরন্তর করে ক্ষুধাতুরে | 
কর্সূগি ভারতে এই চারিকর্্মসার | 

যেজন করিতে পারে জন্ম সফলতার | ১৪২ || 

বিরলানিবসম্তিগুণ বিরল! নিবসস্তিনিধ লে মৈত্রী | 
বিরল! প্রবিশতন্তিরণে পরেছুঃখেন ছুঃখিতা বিরল 7১৯৪৩ ॥ 

পৃথিবীতেগ্রণ থাকে অতি বিরলেতে। 
বিরল নির্ধনে ধনিয় মৈত্রতা সবগতে | 
সাহদ করে রখকললে বিরলপ্রতেশশে 



কহিতানা "হত । €₹ 

পরচ্ঃখে ছুঃখিলর বিল ' এক বিশ্বে ।1 ১৪৩ | 

ঠা ৯ মালি বামি বদ কিং তবানয়ে 
মনোরমহনালমুস্বলৎ গুণৎ কেশবন্ধন* চানয়েঃ সখি 1 ১৪৪ ॥ 

নন্দের নিকটে যথা বিকি কিনি হয়। 

কিআনিতে হবে সথি বলহ নিশ্চয় ॥ 
গুরুজনভয়ে শ্লেষে বলে প্রিয়সখি | 

নিশ্চয় জাইবে যদি তবে শুনসখি।। 

আমার নিমিন্ত তুমি কেশবন্ধন এণ | 

শ্লেষে কেশবংধন নন্দনন্দন ॥ ১৪৪ ॥ 

সংপ্রীতি ভোজ্যানান্নানি আপন্লোজ্যানিবাপুনঃ। 
নচলংপ্রতীয়োহস্মীকং নচৈষাপদগতাবয়হ ॥ ১৪৫ ॥ 

সম্প্রীতি থাকিলে অন্ন, পরস্পব করেভোজন, 
সার ভোজন আপদ কালেতে। 

জীবন বদি হয় নষ্ট, ভোজন করণে ছু, 
এই কথা বলিছে' শান্ত্রেতে ॥ 

তোমার কাছেমান্য নাই, কেন ভোজন করি ভাই, 
বিপদ্ বিশেষ নাহি ছেরি। 

এইরূপ চক্জপাণি, ছুর্যেযাধমে বলে বাঁশী, 

চলিলেন বিছুরের পুরি ॥ ১৪৫ ॥ 

নভেভৃষা পৃধা নধললিনী তয়! মধৃকরঃ লভাঙুষাসড্যা 
বরঘুবতীভূষা আজম বচোতৃধাসত্যৎ যধুলময় কুষাপিককলঃ 



সাতে ফবিভামপা লহবী 1 

মনোতৃযাশংস্ি ষক্ষল খপ ভূয়! বিতরতশং & ১৯৬7 

। 'নভেরভৃষা পতঙ্গ, ললিণী ভুষণতৃ্ষ। রি | 

পণ্ডিতগণ সর্ভাশোভাকরে | 

নবযুবন্তীর ভূয়া, শজনতা মলোলোভা, , 

বাক্যের ভূষ! সত্যবলেষারে ॥ 

মধুসময়ের ভূষা, পুংক্ষোকিলের ভাষা, 
মনেরডূষাহয় নান্তিগুণ। 

সকলগুনের ভূষ!, বিতরণ এইযিমাংসা, 

পুরাগাদি শাস্ত্রমতেকয় ॥ ১৪৬ ॥ 

বহ্যস্থতুক! নব! নন্নেশ যদ্িকর্পেমম ভারভীৎ শৃণোভি? 
রতিমিচ্ছততি বানব। নবে!ট়। যদি কেলিগেহ। দেহলী 

মুপেতি 0১৪৭ ॥ 

দুঃখিত হইয়া কহে কোননধীজন। 
আর্থনায় লাহিপায় শুনহ রাজন ॥ 
মমবাক্য ঘদিকণে শুন নরপতি। 
যথেই.লাভহয় আমার হই 'হ্খীঅতি ॥ 
তাহার দৃষটন্তশুন নূতন ধুবতি। 
রভতিধানে অযোগ্য হইলেই রলবতী ॥ : 

ভ্রীড়াগ্ণরে গমন করিলে দেই ধবি।. 

কেদ। ছখী মার ভূবন মধ্যে গনি ॥ ১৪৭ ॥ 

: হপৃ্ছলি ভোরাঞন জাদযত কিং নপৃচ্ছসি ) 



৫৭ হখিাদক্দ লঙছাদী 

ভোজনৎ গতজীর্পঘি আদরং অজয়াঙয়ঃ 98৮4” 

পাগুবের লখাবলে, ছয়ের্যাধন করছলে, 
পহাদ করে শ্ীমীধহে। 

আমার ভোজ্যত্যাগ করি, গেলেন বিছুরেরপুরি, 

ভোজন ভাল অবশ্য হইবে | 

প্রীড়্জ কয়েন উত্তর, কিজিজ্ঞাঁদ নরবর, 
আদর নাহি জিজ্ঞাসাকপ্িলে । 

ভুক্তবস্ত জীর্ণকর, আদর অজরামর, 
জ্ঞানিগপ এই কথীবলে ॥ ১৪৮ 

উদ্বেজয়তি ভূতাঁনি যস্য রাঙ্ঞঃ কুশাসনং । 
লিংহাসনবিমুক্তস্য ক্ষিপ্রৎ তস্য কুশাসলং ॥ ১৪৯ | 

ষে রাজার কুশাসনে, ভারত খাসিভূতগণে, 
উদ্বি্ন হয় সর্ধদ| মনেতে। 

সেই রাঙ্গার সিংহাসন, অতিশীপ্র বিমোচন, 
কুশ আপন হয় অবনীতে ॥১৪৯ ॥ 

তৌ ঘে। শঙ্ঘকপাল ভূষিত করে৷ সুক্তাস্থিযালাধরৌ দেকঝো 
দ্বারবতি শ্মশান নিলয়ৌ নাঁগারিগপৌবহলো। দ্বিত্যক্ষে 
বলিদক্ষ যজ্ঞ মথনোৌ জ্ীশৈলজ। বল ভৌ। | ক্ষেমন্মই কুরুতাং 

সদ হরিছরো জ্রীবংলগন্কাধরো || ১৫০1 

প্রসিপ্ধ দেখ! ছয়, হরি হর শানে কয়, 
নৃকপাল আর শব্ধ খারি। 
৮ 
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যুজাধালা ভর, অস্থি মাল গ্রজপন, 
'ছুইাদেখ ভবের কাণ্ড || 

এক দেব দ্বারক।বাঁসী, অপর দেব শ্মশান বানী, 

গড়ড় বৃষ উভয়ের বাহন । 
এক দেবের দ্বিনয়ন, অপরদেব ভ্রিলোচন, 

বলি দক্ষের মখ প্রভঞ্জন ॥ 
এক দেব হন গ্ীপতি, অপর দেব শৈলজা পতি, 

অভেদদ সেই দেবত! উভয়। 
তোমাদের মক্সষল কর, হন কৃষ্ণ গঙ্বাধর, 

প্রার্থরা এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫০ | 

উমেশে রষেশে কৃতে ভেদ লেশে পরেতে পতেমুঃ পরেতেশ- 
বামে। অতো ভে ভবন্তে! ভজন্ত্যেকভাবং দ্বয়োরন্যথাচেৎ 

নভোভদ্রেভাবঃ ॥ ১৫১ ॥| 

হর হরি প্রভেদ নয়; যে জন প্রভেদ কয়, 
শিব লোকে যদি হয় গতি। 

গরেতে হয় পতিত, নিশ্চয় বেদে কথিত, 
আরকয় আগম প্রভৃতি || 

এই হেতু শুন নর, এক রূপে সমাদর, 
অন্য ভাব নাকর চিস্তন। 

বদিভাঁব অনা ভাব, কখন নাই ভদ্রুভাব, 
এক রূপে কর নিরূপণ & ৯৫১।1 



8৪ করিজানন্দ লাইরী, ! 

উ্াামাৎ রমাঘাঁং শিবে চক্পাঁণে। নতেনও প্রদঙ্থও কুছস্চ্ি 
পুরাণে । ভনাঘেপ্রমত।£ প্রকুর্ববস্তিভেদং তদাতে রমন্তে 

মহাঘোর লোকে ॥ ১৫২৪ 

ভগবতী মহেশ্বরী, আর যে হরিহুন্রী, 

হরি হয় রূপে ভিজগতে। 
উদ্লের অভেদ কখন, পুরাঁণ গ্রামাণহন, 

এই রূপ চল নিয়মেতে ॥ 
তবে যে প্রয্ত্ত নর, উভয়ের প্রভেদ কর, 

ন্ট হয় তার শুভ লোক । 
ইহ লোকে ক্টপেয়ে, গশ্চাৎ সে যায় নিরয়ে, 

তার ভাগ্যে সর্বদ। নরক ॥ ১৫২ ॥। 

অনয়ে|ঃ প্রক্কৃতিরেক। প্রত্যয় ভেদাঁ বিভিন্নতামেতি । 

কলয়তি কশ্চিম্মুঢ়ো হবি হর তেদং বিনাশাস্ত্রৎ ॥ ১৫৩ ॥ 

হরি হন হঞ ধাতু ই প্রত্যয় করে। ' 
হর হন অ এই প্রত্যয় আকারে ॥ 

উভয়ের প্রকৃতি এক জানিহ নিশ্চয় । 
হরি হরেভেদকোন শাস্ত্রে মাহিকয় & 
যেই নর প্রতেছ করে মর্ম নাহি জানে । 
সেই নর বিনাশ হয় শাস্ত্র জ্ঞান বিনে ॥ ১৫৩। 

আপাণি গ্রগণ!দতি প্র্ণয়নী কণ্টেস্থিতাহং প্রভোঃ। সর্ধর্বেরেষ 

হরিপ্রিয়েতি কমলা সোপুযচ্যতে মাধবঃ | সংগুণাশ্মি ন তেন 



বরির়ানন্দ দিয়ারী । ও 
$ 
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হ মতত, সং শ্ীয়তে রীগর || ১৫৮ 8 

জন্সন্থতী নারায়ণী, মর্ধবদা যে বীণাপাশিক্চ 
করির! ভ্রমেন ভূমশুলে। 

ইহার কারণ খুন, কবিবর হথরচন, 
সরস্বতী দুঃখ বলে ॥ 

পাশিগ্রহণ করে হরি, ছতিশয় প্রপ্য় করি, 
কঞ্ছে স্থ্টন দিলেন আমারে । 

কিন্ত লক্ষ্মী হরি প্রিয়া, হরিমাধব বলিয়া, 

খ্যাত আছেন জগত ভিতরে ॥ 

তাঁতেও আমার হয়ন! দুঃখ, কমল। সত যে মুর্খ, 

মম সৃত তার অনুগত | 
তাদের ব্বত্তরের ব্যথা, করিতে আরম অন্যথ!, 

বীণাবাদ্য করি অবিরত ॥ ১৫৪ ॥ 

হরি পরি সদি ইদমুদ্ধব শুদ্ধ তাব মাবেছ্যং। ক্ষৌণী বিলেখন 
হেতে। ব্বগ্নমপি কুজ1ঃ কিমৌদাম্যং ॥ ১৫৫ || 

গোপী গণ তি কাতর, দেখিয়া উদ্ধরব়, " 
বিনয় করে বলে গোপীগণে। 

যাব ্্চ সত্িধানে কিধলিব দেই স্থানে, 
প্রকাশ কারে বল « অধীদে ॥ 

পুনদি খোপি গ৭ ক্ষণে) জৌযেত্ে উদ্ধব গে, 



৬১ কথিতানিগা জঙ্রী । 

কঞ্$ বিস্ছেদেতে ভূমি লিখি 

সকুলে কুজধ। হয়েছি, কুজ! পাবে নাছি বাছ্ছি, 
ভাল মন্দ বাকে হবে ছুখী ॥ ১৫৫11 

ইদানীৎ সৌজন্যং গুরুজন সভায়াং বিতচুতে | ন জানীতে 
কিঞিম্মু ছু মধুর হাসী মুরছরঃ1| কয়েকত্বা বেণুং ব্রজতি যদি 
কুঞ্জং স্রভনং তদৈরায়ং যামছয় বিষম দহ গদূশাং ॥১৫৬।। 

ব্রজ বাসী কোন খুবতি, সন্বোধিয়! যশোমতি, 

বলে মাত করহ শ্রধণ। 
গুরু জন সভাস্থালে, সৌজম্যতা হববিমলে, 

সু হাসি এই কৃষ্ধন ॥ 
তোঁমার এই শান্ত কানু' যখন করে লয়ে বেণু, 

মনোহর কুঞ্জেতে প্রবেশে । 

যেন যাঁম দ্বয়েরদন্য, গোপীগণের মন ওদাস্য, 
আমাদের জীন নাশে ভাসে ॥ ১৫৬ || 

যাঁতন্তরনক রক্ষণাঁয় যমুনাকচ্ছেন গচ্ছায্যহৎ | ম! মালিঙ্গ্য- 

পিনটিপীন কুচয়ে! ভাঁরেণ গোঁপীগণে। ভ্রভঙ্গ্যাপি নিধারি- 
তোপি সহস! জঙ্গন্ বশোদাগ্রতঃ গোপীভিঃ কবপত্ষ মুদ্দ্িত 

মুখে! দামোদরঃ পাভুবঃ ॥ ১৫৭ 11 

গোঁপীগখ সমাহারে, কৃষ্টকম যশোদারে, 
সর্বজন দেখি দক্সাময় 1 

গন মাতা গিবেদন, গোছায়ণে যাইয্খন, 
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গোলীগণের দৌরাসয নিথর 
এই যে লীমণ্তনীরে, পীমত্তনে পিগে মারেছ 

লঙ্জাঁহীন বলেন ঘঞ্জেশ্বর | 
গোপীরে লঞ্জিত হয়ে, বারণ করে দয়াময়ে, 

বারণ ন! শোনেন দামোদর ॥ 

এবনডুত কষ্চধন। করে কোরে চন্দ্রাদন, 
আচ্ছাদন গোপীগণে মিলে। ৃ 

দেই গোকুল বালী হরি, তোমাদের অশৃভ হাতি, 
হয়ে থাকেন সর্ধদ। কুশলে | ১৫? ॥ 

গুগন।মজ্জাত। প্রচ্রধনদ(তাপি মমুদে মুদেবিদ্যাজ্ঞাত। 

ভবতি মিততদাতাঁপি গুণিনাং। দৃশৌগ্রাম্যাদত্বা নপুনরিবধতে 
হওতুরে ঘৃশঃ কোণংদত্ব। বশয়তি নিতান্তং কুলবধূঃ ॥ ১৫৮) 

গুণজ্ঞান না করে করে প্রচুর অর্থদান। 

তাঁছাতে গুপিগণের নাহয় সম্মান ॥। 

বিদ্যাজত হয়ে ঘদি দেয় পরিমিত । 
তাহাতে সম্তোষলাভ করে হৃপগ্ডিত ॥ 

ইহাঁর দৃষ্টান্ত বলি করহ শ্রবণ ॥ 
পথিমধ্যে দেখ যদি পরম শ্ত্রীধন। 

তুমি দেখ তোমায় দেখে লর্ধবধা লে নারী ॥ 
আনন্দ না হয় তাক্ষে বধ! নে চাতুরি। 

মহন (োপণেতে'সি ফুল বধ তরে 8-. 



* ফরাসী 
নিতান্ত রনিফজনে বশত কছে ॥ ১৫৮।। 

মজনঃ কপত্যুচ্চেরনবসরজ্জেন ঘাগিতশ্চ নন্ধবা। 
রতিসময়ে প্ররুদন্তং প্রিয়মপি পুঞ্রৎ স্বপত্যাজননী || ১৫৯। 

কোনসময় খদি রুষ্ট হন সাধ্গণ। 
জবশরের অঙ্ঞানত1 তাহা কারণ | 

সেই কোপ কোনক্রমে হদয়স্থ নহে ! 
ইহার দৃষ্টান্ত কবি হুমধ,র কহে! 
যদ্যপি রতিসময়ে কান্দে পুত্রগণ। 
পত্বির সহিত হয় ক্রোধ উদ্দীপন ॥| ১৫৯ || 

কান্তাঁয়া নবসঙ্গমে নিপুণতা দৃষ্টাপতিঃ শঙ্কিতঃ | 
পত়্যুস্চিতমবেক্ষ্য পক্কজমুখী তৎপার্থে কুড্যেলিখৎ। 

একততজ মতঙ্গজং তছুপরিক্রোশাঁৎ পতস্তৎ পিশুঃ সিংহ্ী 
গর্ভ দিনিঃ হ্তার্ধবপুষঃ দৃক্টৈ,ব হৃষ্উঃ গতি॥ ॥ ১৬০ ॥ 

কাস্তার নবসঙ্গমে কাম্ত হশঙ্কিত। 
দেখিয়া শ্বামির ভাব কামিনী লঙ্জিত ॥ 
পতির চিগ্ত নিরীক্ষণ করে রসবতী। 
পার্খে থাকি লেখে এক হস্তির আকৃতি ॥ 
সেই করিবরে হিংসা করে সিংহ শিশু। 
লিংহীর গর্ডতনিঃহত অর্জমাত্র প্রসুঃ ॥ 
দেখিয়া পতিন্ন হইল আনন্দিত মন। 
অনন্তর হুখেকরে রতি সম্পাদন ।) ১৬০11 



কবিভানন্দ রর? চি 

কুচয়া, পর্গাজকোরকোপিয়ত"' সুীদৃ্দী পঠ্যতি সাদর্হ 

মুহ:। অ্গকুমীয়ে প্রকাশশহয়। মুখংক্গণানাখ দিব, 
গ্রদর্শয়েৎ 1মি৬৯॥ 

পঙ্কজ কোরক তুল্য কুচ মনোহর | 

স্বগাক্ষী দেখেন পুনঃ করিয়! আদর 11 

দর্শন কারগ কোরক ফোঁটে এই মনে। 
চক্র তুলা আস্য মদ। দেখাদি যতনে ।। ৯৬১11 

অর্থাৎ কমল সূর্যা দর্শনে প্রকাশ হুদ চন্দ্র দর্শনে প্রকাশ 

হইবেলা। এক্গন্য মুখচন্দর পুনঃ পুনঃ দর্শন ইতিভাথ 1 
বিহায় গ্রীশৈপং ভুঙ্গগণ্ব সংসর্গমণ্ডড মলম্মে সদ্বভং বর- 

যুবজি পীনভ্তনভটং। দিবান্রস্থস্তত্র নিশীথ কর পীড়াতি- 

ঈ্মহে! তাং সঙ্গে শঙ্কা ঘদি ভরতি স! দৈর ঘটনা | ১৬২1 

চন্দন কম দুঃখ করে, উীশৈল ত্যাদ্য করে, 
এলেম. আি সর্প সেব্য বঙ্গে | 

সুবীর ষ্ন তটে, রজিলা তাকপটে, 

মু ভাবে থাকিব শীতলে 1 

দিবায় ধাকি হশ্থ ভাবে, নিশীগ সযয়ে যে, 
ফরান্াক্ষে আমায় কষী দেয়ু। 

বুবিলাম বৎ প্রসন্ষে, কট যদি হয় অঙ্গে, 
টদর জিন আর কে ঘুষ্টায়।/ 11১৮২ 11 

রাধাপুনবহ কগধ চ্যজা রচিত মান খাাগয়ছে গধি রি 



৯ করিভাধনদ লক 

পারে! তস্য? কন বাদক ' চৎজপপোকনূডী, (ষোপি ফোহদ 
বিয়। বৃদ্ষদং নিজন্কান, 1 ১৬৩।। 

রী, মনোর্পন করি, কন্দর্পে পীড়িতাপাররি, 
জান শুন্যে বাহ্য নাহি ছেয়ে। 

ধনি দধি শুন্যতত, মন্থলকরে মস্থন দণ্ড, 

কৃষ্ক্রীড়া ভাবেন অন্তরে | 

অপর আশ্চর্য এক, ধাঁধার স্তন ত্বক, 

দেখে জম আীরুফ্েের জকন্মিল।* 
ছাদারজ্জ, হস্তে করে, দোহন ইচ্ছা়ব্বষধোরে, 

। মুগ্ধছয়ে বন্ধন করিল || 

সেই সর্বেশ্বর হরি, তোমাদের শুকারি, 
রূপে থাকুন সর্বদা আলয়ে। 

অচ্যুতের প্রিয় নারী, রাধারপে ব্রহথেস্বরি, 
প্রার্থনা বরই থাকুন পাপক্ষয়ে ॥ ॥ ১৬৩।। 

যোছি মাভজতে লিতাৎ বিভং তলা হয়াধ্যহং | করে।মি 
বন্ধুবিচ্ছেদং শতকক্টেন জীরতি | || ১৬৪॥। 

যে জন আমাকে লিউ করিষে ছ্জম । 

তাহার বৈভব আয়ি করিব হরণ || 
বন্ধুগিজ্ছেদ তাঁর গরিব বিশেষ । 

সর্বদা] তাস দিষ কম্ট নাহি তার শেষ (1১৬৪ 
এম, কন্টেবু স্ংতখৌ। মব্িসাৎনপরিজ্যজে লধাতি পরমং 

ক 



করবিতখনণা লী । ৬৬ 

ক্থানং | দেখান! সপি হুর্নভং। 11১৬৫। 
যারপর নাই কষ্ট প্রাপ্তহয়ে নর। . 
আমাকেন। ত্যজি করে তক দৃঢ় ॥ 
সেইনরের আমি প্রদান করি শুভগতি 1 
দেবের দুর্লভ ধন যায়ে বলে মুক্তি | ১৬৫ | 

অখিল ভুষনবন্ধোর্বৈরমিন্দেঠ সরোজৈরশুচিত মিতিমন্তা 
যন্তপাদায়বিন্দৎ | ঘটয়িতু মিধমাধী যোঁজয়িখাননেন্দো 

বটদল পুটশায়ী মঙ্গলবঃ কৃষীষউ | || ১৬৬ ।। 

অখিল ব্রন্মাণ্ড পতি, ইন্দুপদ্মে বৈরি অতি, 
বৈরিভাব রাখ! অনুচিত। 

বৈরি মিলন করিবেন বলে, লইয়া পাঁদ কমলে, 
মুখ চন্দ্রে করেন মিলিত | 

, খবনভূত যিনি মায়ী, বটদল পুট শায়ী, 
দিতা রূপী ভক্তগণের ধন। 

সর্বদা! তোমাদের শ্রেয়, করন সেই দয়াময়, 
এই আমার সর্বদা প্রার্থন 1 ১৬৬ ॥ 

কল্যাণি পাণি কমলে মম লঙ্মণোহয়ৎ কিহব্রমো রাষবিষয়ে 
পতিঙ্নেক্সতাসি। যাচে পুনস্তায়ি বরংবনবাসিনীষু শ্বশ্রারি- 

য়ং জননি জীবতি নেতি বাচ্যৎ 11) ১৬৭ || 

নং মাজানকী, যতনে লক্ষ্মণে রাখি, 
ধলমধ্যে কয়িধে পালন ॥ 



১০ 

রর ইটা এ কা শান বলে: 
০. লক্ষাণে করছিলেন সমর 11. | 
বরকে পুন. শুন মাভা, তৃষিমা পতি দেবতা, : 

ভ্রীরাম বিষয়ে কিবলিব। 
ছুঃখিনীর এই প্রার্থনা, বনেতে যুনি অঙ্গন, - 

| তোমায় যখন-জিজ্ঞাসা করিবে! 
ভব হ্বশ্র কিজীবনে, আছে মা বলযতনে, 

মরেছে মা এই কথ! কবে | ॥ ১৬৭ 1. 

নেত্রম্পন্দহরঃ পয়োস্তরগত স্তঙ্গাননঃ পুগ্মখঃ শুক্রক্ষোভকরঃ 
প্রসূতি ব্কৃতিঃ লীতাগষেহ তিত্রিয়ঃ শ্যামাগ্রঃসমিতঃ ক্রি্বো- 
পনিচয়ে ধর্মার্থ সংহারকঃ গ্রস্ত দশাবতারভুলনাং ধত্তে 

তরণ্যান্তনঃ 1 ১৬৮ ।। 

নেত্রের স্পন্দন হীন মৎস অবতারে। 

নর়ের শিমিষ শুন্য যদি স্তন হেরে ।। 
কুষ্ম রূপে পয়োমধ্যে থাকেন গদাধর। 

পক্ষাস্তরে স্তনের নাম হয় পয়োধর ॥ 

বরহাবতারে হরির তুঙ্গ আস্য হয় | 

তরণীর স্তন সুখ উদ্ধ ভাবেরয় ॥ 
আদিদৈত্য বধকরেন হবি. নখাঘাতে 

.. প্ররুষের, নথাঘাত মুবতির স্তনেতে 8. 

- বামনরপে হরি হন শুক্রেক ক্ষোভের । ।. 



হতিতাননগ লহরী। ক্র 

পীনন্তনী পুরুছে | শুক্র নটর ॥ 
যামদগ্্য রাম করেন প্রসূতিবিক্ষায়। 
প্রসঘ হইলে স্তনের হয় ধি আকার ॥ 
দ্াশরতী রাম সীতাগমে সৃখীহন | 

ছেযক্কেতে সুখকর ছনসদ!। স্তন ॥ 
বলদেব দেখ শ্যামের অগ্রজ বিখ্যাত । 

স্তনের অগ্রেতে শ্যাম ভূষন বিদিত ॥ 

বৌদ্ষাবতারে ক্রিয়ালহহার করেন ছরি | 

মনোহর স্তন দেখে কে থাকেধৈর্ধ্যধরি ॥ 
কন্কিরূপে হরি ধর্ম অথ নক কর্তী। 
ধর্দার্থ নাশিতে স্তনের লিশেষ ধোগ্যতা ॥ 
নির্মল মনেতে ধ্যানে দেখ পশ্িত গণ । 

দশ[বতাঁরের রূপ স্তনেতে বর্থন ॥ ১৬৮ ॥ 

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রস্ৃতযোবাতান্ুুপর্থ(শন। স্তেপিস্ত্রীমুখপন্ক- 

জং হুললিতং দৃষ্টাহি মোহংগত|2 | শল্য পুত পয়ো- 
দৃধিযুতং যে ভূগ্রতে মানবা ভেষ।গিন্ডিয়নিএ্রছোয়দি ভবে- 

ঘবদ্ধ স্তরেৎ সাগয়ং 111 ১৬৯1 

বিশ্বামিত্র পরাশর, প্রন্ততি বে খুনির, 
বাঘু অন্দু পর্ণ ভোজনেতে। 

এ'হারাও জীচজ্রানন, যদি করেন নিরীকষণ। - 
সোঙ্প্রাপ্ত হন অনঙ্গেতে 1 
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 ছক্ক ০ দালেহাদন” ফে'নক;করে গন, 
যদি-তার, ইজ্জিয় বশ্হবে ।. | 

শীল! বন্ধ গলে, উভীর্খ মাগরেক জলে, 
'এই 'মাশ্চর্যয সকলে 'দেখিবে 1: 11,১৬৯ || 

অরসিক জন সম্ভাধণুতো! রসিক:জনৈবণকৃ": কলহোপিশ্রেয়ঃ। 
লৃম্বীকুচালি্গনতে! মিবিড়কুচা পাদ তাড়নম পিশ্রয়ঃ 1১৭৭1! 

| যেব্যক্তি অরসিক, অর্থাৎ রসজ্ৰ নহে তাহার সহিত 
সম্ভাষণও ভাল নহে রসিক ব্যক্তির সহিত বাকোর 

কলহও ভাল, ইহার দৃষ্টান্ত লন্বী স্তনীর সহিত আলি- 
স্বনও ভালনহে, পীনস্তনীর পদাঘাতও ভাল ।11১৭০।। 

চিকীর্ষিতৃৎ কর্মণি চক্রপাণে নাপেক্ষ্যতে তত্র সঙ্থান্ন সম্পৎ 
পাঞ্চজায়।& পটঘুন্দিধানে মধ্যে সভ্ভাষন্ন ভুরীনবেমা.11 ১৭৯) 

ঈশ্বরের ইচ্ছাবলে, ত্রিজগতে ফল ফলে, 
| সহীয় দম্পৎ অপেক্ষা-দাকয়ে।। 

এহার দৃষ্টান্ত ওম, ড্রোপদির, বস্ত্র হত্রণ, :. 
সভামধ্যে যত বস্ত্র হরে || ... 

ঈশ্বর বস্ত্র যোগান ঘারে, ব্হথীন.রেকরে ভারে? 
র্ষকর্তা ফার সারাঁৎ সার 1.. -.. 

বস্তে রক্মে সভ। পুত তথ। মাক ভাত শু নে 
টি .সর্লাক দেখে চমঙ্কার, 8-:..১9১.॥ :. 

চিন্রন্থঃ পুওনীকাকষং সবিশবাসং মবি্রমহ 1 কষ্ট সুজতে- 



কখিডানন্দ লহ্রী ৷ খঞ 

পাপ অরস্মকোটিছু সফিক । ॥ ১৭২ । 

ডিত্রন্ছিত দামোদয়ে। বিলানরিভ্রষ ছেয়ে) 

কোটি জগ্মার্জিত থে ছুষ্কাতি । ৪ 
মন্ট হয়ে স্বর্গে গতি, স্বজনের এই সঙ গতি, 

কোটিজন্মাঙ্জিজ পাপে পায় ঘবাহতি 71১৭২ 
ভিনত্তি সিংহঃ কবিরজকুম্তং ভিনতিবেগঃ গবনাধিকঙ্ছ কয়ো- 

তিষাসং গিরিগহররেু । তখ।পি সিহত পশুরেরনানাহ 11১৭৩ 

দিংহ মাতঙ্গের “কুস্তবিদীর্ণকরে, এবং পধনের গতি 
াপেক্ষ! রেগে গমন করে, ও পর্বতের গুহায় নিবাস 

এই সনুদায় গুগ খ/কিলেও সিংহ পশু অন্যনহে 1১৭৩ 

কাকল্যচঞ%চ দি বর্ণ যুক্ত! মাণিক্যযুভো। চরণোৌচ তন্য। 
এফৈকপক্ষে গজরাজমুক্ত। তথাপি কাকে নচ রার্মহহংসঃ 8১৭৪ 

কাকের চঞ%চ যদি স্বর্ণ যুক্ত কর, ও চরণ যদি মাঁণিফ্য 
ছারা অলঙ্কত কর, এবং গ্রতিপক্ষে যদি গদ্রমুক্তা 

প্রদানফর, তথাপি কাক কখন রাজহৎস হইতে 
পারেন! ৪১৭৪ & 

অকস্বান্ছেতি ঘোঁছক্তং আজপ্ম পরিষেধিতং | মধাক্নং কচ 
য়তে স দয়ঃ শত্রু লন্দনঃ 8১৭৫8 

আজগ্ম সেধায় রত, নিদ্নত বয় আনুগঞ্ড। 
এমন ছে য়েজম তুলা ফায়ে | 

দত্যতিয় বুখারি, লেমৃপকে 'চাংজাকি। 



১ করিঙাননদ লহগী । 

ধপতি করিবে শ্যানাস্তযে ॥ ১৭৫ ॥ 

একবর সুুতৃত শচতুবগফলপ্রদঃ | অমুলোগ বিলো মাত্যাং 
সএব মন্দ নঙ্গনঃ ৪১৭৬ ॥ 

একবর্গসমুস্ৃত, ঘারে স্মরে সর্ধডূত, 
সর্ষের যিনি নারায়ণ । 

ক্রম বিক্রম কানে, তাহারে লে ভূবছে। 
দয়াময় ভ্ীনন্দ নন্দন || ১৭৬ 1 

বিপদ্দি বিধাতরি বিগুণে বন্ধুরপি বিগুণতাৎ বিত্তনুতে 
্থানাচ্চ,ত। মপি নপিনীং মলিনী কুরুতে নলিনীবন্ছুঃ ১৭৭৪ 

বিধাতা বিগুণহলে বন্ধুধিগুগহয়। 
ইহার মৃষ্টীস্ত এক শুনহনিশ্চয় 1 
শ্হানচ্যুত পঞ্সিনী হইলে পরে দেখ । 
পরম সৈতর সুর্ধাতায়ে কথে ওফ | 5৭৭11 

মাধূর্যং শ্রমদারনেযু ললিতৎ দাকসিণ্য মাধিজাবে শোর 
শক্রযুনআঅভাগুরুজনে ধদ্মিত] সাধুবু। অধােরখতু বর্ন 
বভধিষং মানং গানে প্জিতে শা: পাপিজানে সরলাকখি। 

খত্যা ইনেইযটী গা 1 ১৭৮ ॥ 



কবিতানন্দ লঙরী ৭ই, 

দ্বারালেক বশীডৃত্ত কথিত হইয়াছে ।। ১৭৮ ৭1 
শান্তর স্বচিত্তিতমপি প্রতিচিন্তপীয়ং স্বারাধিতোপি; নৃপদ্ধিঃ 
পরিশক্বণীয়ঃ স্থাক্বেস্থিতাপি যুবতি); পরিরক্ষণীয়া ্ নৃপে 

বুধতৌচ কুতোবশিত্বং ॥ ১৭৯ | 

শীক্্রবিষয়ে নৈপুন্য থাকিলেও সর্্বদ। শাস্ত্র চর্চা- 
করিবে । রাজ! নিতান্ত বশতাপন্স থাকিলেও সর্ববদ! 

শঙ্কা করিবে, বণিতা অক্কেস্থিতা হইলেও সর্ধ্দ। 

সতর্ক থাকিবে, ঘে, হেতু শাস্ত্র নৃপতি, যুবতি 

অতিশয়ক্টে,বশীভূতথাকে ॥॥ ১৭৯ ॥ 

ইতর তাপ শতানিধথেচ্ছয়। বিতর তানিসহে চতুয়ানন অরসিকে 

রনস্ত নিবেদন” শিরণি মালিখ মালিখ মালিখ | ১৮০ ॥ 

' ছে চহুরানম বিধাতঃ ইচ্ছামতে পাপফল ঘযতআছে, 
আমার ললাটে লিখ । অরধণিককে রস নিবেদন কর! 

আবার ভালদেশে কোনমতে লিখন। ২ লিখন 1১৮০। 

সাঁবীন্রীাহ দিত বিরহে মানিনাৎ মানতঙ্গে সলোকানামপি 
জনরবে সিশ্রহে পণ্ডিতানাং আন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাহগি 

. নিগ'শানাৎ বিদেশে ভৃত্যাভাঁবে ভক্তি ময়ণং কিন্ত 
| ৃ সম্তাবিতাবাঁং 4১৮১ । 

সাঁ্ীত্ত্রীর় পতি বিরছে মানিথ্যক্ষির ঈানভঙ্গে, 

উম অতুয্যের জনরনে কুটিল মনি মনো 
' এ্রহশায় পি ৭ জনের বিদেশে মরগতুকা! ছয় আৰ 



৭ কবিভানন্দ লহরী। 

সম্ভান্ত মন্য্যের ভূত্যা ভাবেতে মরণ তুল্য হয় ।১৮১। 

বিদ্যানাম নরস্ত রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন গুণডংধনং বিদ্যাভোগকরী- 
যশঃশুভকর্ বিদ্যাগুবণাংগুরুঃ বিদ্যাবন্ধুর্জনো। বিদেশগ্মনে 
বিদ্যাপরং দৈবতৎ বিদারাজন্থ পুজ্ঘতে নহিধনং বিদ্বা- 

বিহীনং পশুঃ | | ১৮২ ॥ 

মনুষ্যেরবিদ্যা, অধিক রূপন্বরূপ, প্রচ্ছন্ন গুধনতুল্য 

বিদ্যা, ভোগদাত্রী, যশে।দ।ত্রী সৌভাথ্যদ|ত্রী, ব্ধা 
গুরুর গুরু বিদেশগমলে বিদ্যাবন্ধু বিদ্য। পরমদেবত! 

বাজমগুলীতে বিদ্যাযান্য দাত্রী, এই বূপবিদ্য। বিহীন 
মনুষ্য, পশু তুল্য গানিবে ॥ ॥ ১৮২ ॥ 

বিদ্যা বিবাঁদায় ধনৎ মদায় শভি?ঃপরেষাৎ পরিপীড়নায় ।খলস্ত 

সাধোর্ষিপরীতমেতহ জ্ঞানায় দানায়চ দক্ষখায় । & ১৮৩ ॥ 

খলের বিদ্যাবিবাদ নিমিত্ত, খলের ধনমততানিমিত 

খলেরশক্ষি পরগীড়ন নিমিত্ত হয় কিন্ত সাধুর বিদ্যা 

জ্ঞান নিমিত্ত, সাধুর খন দাননিমিত, সাধুর শক্তি পক়্ 
রক্ষণ নিমিত্ত এই বিপরীত হয় ॥ ॥ ১৮৩ ॥ 

জতিভি এল্টনেনৈব চোরেশৈধ মন লীয়তে | দানেটৈষকায়ং 
ঘাতি তিদ্যারত্বৎ মছাধনং | 4 ২৬ ॥ 

জভিগণ বলের ঘারায় বিভাগকরিতে পারেন (চার 
পণ অপহরণ করিতে পায়না দাবেছারা কর, প্রাপ্ত 

হন! গিগটারত এই জনা বধ্ধধ্ন দাদিক। কথিত 
১% 



কবিভালল্দ কাছয়ী। ৪ 

হইয়াছে ॥ 8 ১৮৪ 1 

যারাক শশি শোভল। গতথণ| স! যাখিনী২ যাসোনুর্যযগুণাথিভা 
পতিরতা সা কাঁমিনীৎ ঘ। গোবিন্দরসগ্রমোদমধুরা স! মাধুরীহ | 
ধা লোক দ্বয় সাধুনী তথুত্ভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী । 11 ১৮৫ ॥ 

মেঘশুন্য পুর্ণচক্দ্রোদয় যে যামিনীতে হয় দেই যামিনী 
উত্তম, আর সৌন্দর্য গুণযুক্ত1 পতিপরায়খ! যে রমনী 
সেই রমণী মধ্যে প্রাসংশনীয়া, গোবিন্দ রস মাধুর্য 
অনুভাবে যে, মনমগ্ন করে, সেই নরই মাধুর্য অনু- 
ভব করিয়াছে । 'আঁর যে চাতুরী দ্বার! স্বর্গ মর্ত্য উতীর্ণ 
হইতে পারে, দেই চাড়ুরীইপ্রসংশনীয়। ॥ | ১৮৫11 

'আঁয়োগ্য মনণ্য মবিপ্রবাদঃ সংগ্রত্যয়। বৃত্তিরভীতিবাসঃ | 
সম্তিষ নুষ্যৈঃ সহসং প্রয়োগঃ যড়জীবলোকেঘু স্বখা- 

নি রাজন্ 1 11১৮৬ | 

রোগাভাব খণাভাব, প্রবাসাভাব, নির্ভয়ে স্থিতি ও 

স্থির চিত, উত্তমলোৌকের সহবাস, এই ছয়টি মনুষ্য 

লোকে নিতান্ত হখাধহ জানিবে 1111 ১৮৬ ।। 

বৃক্ষাহ্ষীণফলংত্যজত্তি বিহ্গাঃশু্ষংলরঃ সারসাঃ পুষ্পংপন্ু- 
ফিতং 'ত্যজন্তি সখুপা দর্ধং বনাভ্তং সগাঃ নির্রনাং পুরুষংতযা- 
কান্তি গণিক। অব জিয়ং মন্ত্রিণঃ সর্বঃ ক্ষার্যযবশাঙ্ছনোহভিরম 
তে কদ্যাত্ি কোবলিভঃ 11 ১৮৭ ।£ 

পক্ষিধাণ কমাপুনা বৃদ্ধকে ত)গফরে পারসণর্খ ছল 



৭৫ কবিভাদঙ্দ লহ্রী ! 

শুনা সরোবয়ক্ে ত্যাগকরে, মধূপ মধুশুন্য পুষ্পত্যাগ 
করে স্বগ দধ্ধবনকে ত্যাগকরে নিঃম্বপুক্ষকে গণিকা- 
গণ ত্যাগ করে মন্ত্রিগপ সম্পত্তিশুন্য নৃপতিকে ত্যাগ- 
করে ঘি এই বূপই হইল তধে স্বীয় কার্ধঃজন্য লোক 
সমুদয় অপরের বশীড়ুত হয়।1 | ১৮৭ || 

শুদ্ষেন্ধনে বহ্িরুপৈতি বৃদ্ধিং বালেঘু শোক শ্চপলেয় কোপ 
কান্তাহ্গ কামে। নিপুণেষু বিভ্তং ধর্দো দয়া বতহ মহৎ 

হৃধৈর্য্যহ || || ১৮৮।। 
শুফকাষ্ঠে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বালক জনের শোক বৃদ্ধিহয় 
কামিনী গণের কামবৃদ্ধিহয়, নিপুণ ব্যক্তিয় নিকটে 
ধনবৃদ্ধি হয়, মহতের নিকট ধৈর্্যবৃদ্ধি হয়।। ১৮৮ || 

লক্ষীংকচিৎ কচিদহো! কচিদেব বাণী, নৈকত্র ধীর বসতে! 
সততং বিরোধাু। চিত্র পরং তছুতয় স্তয়ি সন্সিবাসো মন্যে 

তবাস্তি হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দং ৷ | ১৮৯1 
লক্ষ্মী যে স্থলে থাকেন শরশ্বতী সে স্থলে থাকেন৷ 
এবং মরস্বতী যে স্থলে থাকেন সেস্থলে লক্্মীথাকেন! 
কিস্ত এক আশ্চর্য্য দেখিতেছি তোমায় আপয়ে লক্ষ্মী 
সরক্যতী উভয় বিরাজিত আছেন ভাঙার কারণতোমা- 
র হয়ে ভগবান মুকুন্দ নিধাস করিয়াছেন 3১৮৯ | 

হতক্সিগপকান্ ছ্েতি হতামুগ্ঠ চিকিৎসন্ধাণ্। 
হঠাবুষ্ট হু্জিস্চ আক্গখান খেতি নদ বা ১৪৬ 



কবিভানন্দ লঙ্যী। ণ৬ 

হত এগার অন্ধ) গণধকে অর্থাৎ ৈবজ্যকে হিৎসাকরে 

ইতাঘুব/ক্তি চিকিতনসক গণকে হিৎসাকনে, হতায়ু 

হত ব্যক্তি ভরাঙ্ষণ গথকে হিংসাকর্কে, এই বাক্য 
নারায়ণ নারদকে ঘলিয়ছেন || ১৯০ || 

নবিগুপাদে।দক কর্দমানি নবা তাবগনাঃ প্রতিরোদিতানি | 

গ্বাহ। শ্বাধাশ্বস্তিবিবর্জিতানি শ্বশানছল্যানি গৃহাণি ভীনি।১৯১ 

ত্রাঙ্ষণের পাদপ্রক্ষলন উদকে যে ব্যক্ভিরগৃহ কর্দমাক্ত 

নাহয় এবং বালক বৎস যে গুছেতে রোদন নাকরে ও 

স্বাহ! আহতি প্রদানমন্ত্র বধ! পিভুউদ্দেশেপিণড প্রদা- 

ন মন্ত্রও স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গলধাচকশব্দ বর্জিত যে গৃহ- 

দেইগৃহ শ্রশনি ভূনিতুল্য হয় || ১৯১ 1 

হুধাপেকৈরিন্দো জ্গদখিল মাঁপ্যাষবহঃ সরোজে বৈশুখ্যহ 
যদ্দিভধতি কিন্তেন ভবিত! | তথাপীদৎ বিষ্ঞো£কিমশি কর- 

ছুষ! কিনপতে নবন্ধুঃঃ পচ্মায়! গ্রহমপি নধাতু নজপিডুঃ ॥১৯২ 

নুধাকয় হুধাসেকদ্বারা! অখিল জগশকে আহলাঙ্গিত- 

করে সেই চন্দ্র পন্মেতে ধিরপ হইলেন বলে পদ্মের 

কি ক্ষতি! পগ্মের গুতিচদ্দ্বিরূপবলিয়া পন্ম কি 

বিকুর করভূষ! হইবেন! নাকি দুধের বন্ধু হইবে 

মা কি পদ্মাকমল! লক্্ীর হল্তেশৌভা পাইিখেন! কি 

বিধাতা ভঙ্গাকে ফমলযোনণি বলিবে লা 4 ১৯২.॥ 

ধন] ধন্যচ্ছন্তি গানহিচছড়ি পঞ্জিতীঃ পিতারো খা 
। 



৭৭ কবিভানঙ্গ লহ্ন্ী 

নিচ্ছন্তি ভক্তিমিঙ্গস্তি দেবতা£ 1 ১৯৩ ॥ 

ধনি ধণকে ইচ্ছাকরে পণ্ডিতগগ মানকে ইচ্ছাকরে 

পিগণ আক্ষেরমন্ত্রূপ বাক্যাকে ইচ্ছাকরে দেবগণ 
ভক্তিকে ইচ্ছাকরে ॥ ১৯৩ ॥ 

ষহভ1ং তাবম্মহত্বং যাবন্নযাঁচতে কমপি কিঞ্চিৎ বলিরেতি 

মাচন সময়ে ভ্পতিরপি বামন মনুযাতঃ | ১৯৪ ॥। 

যে পধ্যস্ত কাহার মিকট কিঞ্চিদ যাচঞ1 ম1 করাধায় 

তাবৎ পধ্যস্ত মহত্ব থাকে হহার দৃষ্টান্ত ভগবান্ 
পীপতি সর্ববব্যাপি হইয়াও বলি সঙ্নিধনে যাঁচন 
সময়ে বামন হইয়াছিলেন | ১৯৪ ॥ 

বিথাল। নৈব কর্তব)ঃ প্রত্যয়াহজনেহপিচ। যেনাস্তে সর্ববনা- 
শোডূহ প্রত্যয়েইপি নরস্যচ | 11 ১৯৫ ॥ 

প্ত্যয়ার্হ ব্যক্তিকে অতিশয় বিশ্বাম করিবেন] । 
যেহেতু অতিশয়, বিশ্বান হইতে দর্ববনাশ হইবার 
সম্ভাবন। হুয় || ১৯৫।| 

ম্িছু সাধনে! লোকে ছুমিত্র ছৃষ্ধরপিগং তেষাষদেশ্যযংকা 
লো রোগপাতকিনানিব 11১৯%। 

ক্মস্বধণ অসাধু ভারতে দ্সনেক গাছে। কাজ,যাহাদি- 
গঁকে উদ্দেশে করিয়া পাঁতিফিকন্ায় শাপিনবাদেদ 1৬৯৬ 

জানাদি খর্মং চে প্রতি আাদামযতশাঁৎ নচসে নিরৃদ্িঃ | 
দবগাজ্য কেপ ছাদিসভ্িতেন হ্থ।, তীহভেহপ্িগিখাকাযোতি ১৯৭ 



কবি-ালক্দ লাক্দী 1 পৃ 

ধর্মকে জালি পামার প্রবৃতিদ।ই অধর্পকে জানি 
আমার নিরৃতি নাই । হৃদয় স্থিত তুমি হৃযীকেশ যেজ- 
প প্রবর্ডকরায় সেই দ্ধপ প্রবর্তহই। এক্ট”কখা এক 
ভক্ত বলিতেছে। ১৯৭ ॥ 

'তবাত্রে পরিস্গ্যত। কিমপি লক্্মীপাক্ষাদিয়ৎ ময়াস্বমুপপা্দিতা 

নিখিল ল্ষমীরপি। যথ। জগতিচঞ্চত। কনকমুষ্ঠি সম্পন্তয়ে 
জনেন পতিতা পুরঃ কনকরৃষ্টিরাসদ্যতে ॥ ১৯৮ ॥ 

একদিন নারায়ণ, প্রীরাধাকে অন্বেষণ, 
রমাঁদেবী দেখি সম্মুখেতে | 

বলেন তবঅন্বেষণ, করিয়]ছি ত্রিভূবন, 
প্রাণ্তহলাম ন্ুকৃতি ফলেতে | 

যে হেহু ভুবন লক্ষ্মী, তোমারে চক্ষে নিরঙ্ষি, 
যেরূপ হল আনন্দ উদয় । 

যেমন চনক সু্টি, ইচ্ছাপেলে হবেতুি, 
কনক বৃষ্টি নেই প্রাপ্ত হয়| ১৯৮ || 

কিংপাধ্যহ পদপন্কজে সমুচিতং যত্রোষ্তবাজাহুবী কিছ্বাঘং 

ফণিরাড়াম্মণিফণ! চছত্রংশিরে যত্রতে। কিং পুষ্পংত্বরি 

শোভতে ব্রজপতে সৎ পারিজাতার্চিতে কিংস্তোত্ে*গণ 

সাগরে ঈপরিদিতে ক্লার্চয়েত্াং নরঃ || ১৯৯11 

ভবপাদ পন্মে কোন পঞ্মশোভাপাধে! 

ঘছার চয়ণ পঞ্ষে জাঙ্বী উদ্ভবে ॥ 



ণ্৯ কদিভামজা জহয়ী'। 

ঘি বল অর্থদান কর 'মমশির়ে | 

এমন কিঅর্ধ্যজাছে তব শোভাকয়ে ॥ 

যারীষ্িরে সর্পরাজ মণির সহিত । 
সহতআ্র কণার ছত্র কলে হুশোভিতঃ ॥ 

বদিবল মম শিল্ে পুম্পকর দান। 

কি পুষ্পেতে তোমার প্রভুর হইবে সম্মান ॥ 
দেবগণ পার্গিলাত কুসুম লইয়]। 
আনন্দিত হইয়াছে তোমায়ঃপুজিয়া 1 
যদিবল একচিভে মম সব কর। 

কি করি স্তব তুমি গুণের সাগর ॥ ॥ ১৯৯ ॥ 

পত্যোকৃত পদধাত শ্চ লকৃত তাতঃ সপদ্ধিকাসেবী। 
ইতিদোযাদিব রোষাৎ মাধবযোধ! বিজাং অ্তযজতি & ২৯৭ 

পায়ের আঘাতেম্বামী, তাড়িলেন ভৃগুমণি, 
অশস্তদেখ গণুষকরিয়া । 

পিতীয়ে করেন পান, ক্যাবার মম অপমান, 
করেন সদ। সপত্তি মেবিয়া ॥ 

এই দর্ধা দোষহতে, ভ্রাঙ্মণে হরি বোধিতে, 
জ্রোধেনা করেন লমাদর । 

লি নিব কর্দমদোষে, কষকউপ্রাণ্ড হয় শেষে, 
কর্দা হখ চুঃখের কাকার | ২৭৭ & 

'াকাশগ্ুৎ পতি গচ্ছতিন!' দিগন্ং জানকোমিদ্বিং বিশতি 



কব্তাপন্ন লছরী | ৮৬ 

তিষ্ঠতিব। যথেকউং। জন্মান্তরাজ্জিত শুভাশুভ কৃক্গরানাং 

ছায়েব'নত্যজতি কপ্ম ফলানুবদ্ধং & ২০১ ॥ 

শুন্যমার্গেতে গমন, দিগন্তেতে পথ্যটন, টি 

অন্দ্রেেনিধিধদি পরেশ করে। 

কিন্ব। যথেষ্ট চরণ, সর্ধদ। করে ভ্রমণ 

শুভাশুভ ফলে জন্মান্তরে | 
শুভ অশুভের ফল, কদাশি নাহি নিচ্ষল, 

ছায়াস্ম থাকে সঙ্গে সঙ্ষে। 

জন্মান্তর কম্ম বন্ধ, জীবেকরে অন্ুবন্ধ, 
ত্য।গনাহি করে সাঁধুলঙ্গে ॥ ২০১৯।। 

বক্ষমি বহমি গিরীন্দরৌ গ্রিতুবন জয়িনী কটাক্েণ। 
'অবল।তৃং যদিনরলে কহখবলবস্তং নজানীমঃ 1 ২০৭ 1॥ 

গিরিদ্বয় বক্ষকরে, বহন করে অকাতরে, 

কটাক্ষেতে ত্রিলোক জিনিলে। 

গুনবলি ছে সরলে, অবলা তোমারে বলে, 

জানিনাক কারে বলি বলে ।। ২০২ | 

বিখ্যাতাঃকতিলন্তি ভৃধরগণাঃ শ্লীয়্যেপিডুমিতলে | যাতাস্চ- 

ন্দনতাং যতেবিটপিনই দর্ষেষ তবৈবাশ্রিতঃ কিস্ত্বেকং 

মলয়ন্বর্দীয়মঘশো লোকৈরিফৎ গীয়তে | যু শাকোট রসাল 

শালরকুলে মাসীদ্বিশেষ গ্রহ | ২৩1 

' বিখ্যাত বহুপর্্ধত, আছে পূর্ণ ভারত, 



কাঁধতানশ লক্থ্রী। ৮3 

তধ তুল্য নাহিক জগতে | 

বিখ্যাড মলয় নাম বহু তব গুধগ্রাষঃ 
শুনি সব থাকে তখাজিতে | 

কিন্ত জোমার এক অধশ, ভুবনে আছে প্রকাশ, 
বলিশুন ভাঙন বিবরণ 1 

উত্তম অধম জনে, দয়াকর ছে সমানে, 
বায়ু ঘারায় করহ চন্দন || 

শাকোট নিম্থা্ধি বৃক্ষ, শাল শরল প্রত্যক্ষ, 
সবে তুমি চান বৃক্ষ কর। 

বিশেষ মান্য নাহি কর, সকলি হয় মান্য, 
সব সাধুনাহিক ইতর | ২৩ 

যজন্তে মাতত্তাৎ দিবি দিবি সঙ্গ নিত্যমম্থতৈরপূর্ববাহারো 
ঘৈর্জগতি গদীশ্বরধ্যবনিপাঃ অতোযুক্তৎ তোরংফ লকুহ্মপত্রং 

ভ্যজ নমে কিমাধতে বহিঃ সরৃতপমিধং পাপা নভুণং ৪২৪1 

| পিধুষেতে দিধ তার! তব পুজাকরে । 

পৃথিবীর নৃপগণে নানা উপচারে ॥ 
এমকল ধা আমি বাদিতেপপারিলে । 
গুগ্শজল ফল মম যাবে কি বিফলে ॥ 
খাফিয়েযৰ বতপ্রাপ্তে গরহুথ করেন তু । 

উত্প লাবার আস করহ গ্রহণ 8 ২৪4 

ইং ব্যাধাযতে খালা আলী কার্ীকারতে ( ক্াস্ফিন্চ শর 
৯১ 



টি কবিতানন্দ লহরী। 

যন্তে মনোমে হরণ।য়তে |) ২৯৫ ॥ 

এইযে ব্যাধেরন্যরবাল। ক্রু ধনুর ন্যায়আচরণ করিয়া 
কটাক্ষ শরের ন্যায় আচরণ করিয়। ছার মনরূপ 

স্গকে হরণ করিতেছে ৪২০৫৪ 

অসং ভোগেন লামান্যৎ কৃপণল্য ধনং পরৈঃ। অস্যেদমিতিস- 
স্বন্ধোহানৌ হুঃখেচ গম্যতে ॥ ২০৬ ॥ 

কপণের ধন সম্ভোগ হয়ন। পর) উপভোগ করে, কৃপ- 

ণের মাত্র আমার বলিয়া সমন্ধ মাত্র ও ধন ছানিতে 

দুখ মাত্র অনুভব করে ॥ ২৯৬ ॥ 

শিক্ষলা পিঙ্গলাধন্য! ভ্র/মরী ভদ্দরিকাতথা । উচ্ক। সিদ্ধা সং- 
কটাচ যৌগিন্যফৌ। শ্রকীর্তিত1£॥ ২০৭ ॥ 

পিঙ্গলা পিঙ্গল! ধন্যা ভ্রমরী ভদ্িব1 উক্ত সিদ্ধ 

সহকট। এই অফ্টযোগিনী কীর্তিতা! হইয়ছে ॥ ২০৭ & 
কেতকে পতিতে ভূঙ্গে রেণুগর্ড সকণ্টকে। যদক্ষত তনূর্যাতি 

তদের প্রচুরং মধু ।॥। ২০৮11 

রেণু পূর্ণনকণ্টক কেতকী পুস্পেপতিত হুইয়! ভমর ধে 
অক্ষত শরীর আছে এই ভ্রমরের প্রচুর মধুল'ভ 
হইয়াছে ।। ২০৮।। 

পদন্থিতেযু পদ্মেতু সখ সলিন্ন ভাস্করৌ। পদচ্যুতেমু পদ্েঘু 
রেদ রেখ করারুভৌ ॥ ২₹*৯।। 

স্বপদে স্থিত পন্মের নখ! দলিল ও সুয্য হইয়। দীকেন 



কবিতানশা লী । ৮৩ 

পল্প পদচ্যুত হইলে পর, সেই সলিল, র্যা, রদ ও 
রেশ-কুর হন || ২০৯। 

নীতা নিয়তিশুতদং নিষ্ঠ,র রাজকন্যা কৈ- 
কয়ীছুউবুদ্ধিঃ দশরথমবনৎ নিষ্ঠ,রং ব্যক্যমেতৎ। রাজন্ রাঁমা- 
ভিষেকং বিরমত মুঢ়ধে নিষলঙ্ক কুলেহন্সিন্ ভূপুত্রীধস্যপত্থী 

প্রভবতি সকথং ভূপতী রামচন্দ্রঃ ॥ ২১০।[ 

নিষ্ঠরা রাজকন্যা কৈকয়ী রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক 
শ্রবণ করিয়। দশরথ রাজাকে বলিতেছেন হেমন্দবুদ্ধে 

রামাভিষেক কার্ধ্য হইতে বির।ম হয় তোমার নিক্ষলঙ্ 
মূর্য্যকুলেজন্ম হইয়াছে | তুমি এমন গহিত কার্ষ্যে 
প্রবর্ত হয়না ভূকন্যা যে রামচন্দ্রের পশ্থী হুই্য়াওছন 
দেই রামচন্দ্রকে তোমার ভৃপতিকরণে 

ইচ্ছাহইল || ২১০ ॥ 

কচিন্নটতি ফেরবী হস্তি ঘোরচন্দ্রাবলী কনস্তি কুলপাঃ কচি- 
সপতিতান্ততিং ভৈরবী । হরান্থরপতেঃ স্বয়ং নমতি রৌতিসং- 
প্তিতাং প্রসীদখিরিবালিকে নিখিলপালিকেকালিকে 1২১১ 

কেরবী নানী ভৈরবী কোথায় নৃত্য করিতেছে 
ধোঁরচন্দ্রাবলী ভৈরধী কোনস্থানে হাঁসিতেছে ॥ 
ফোনস্থাদে দ্বাক্ষসগণ নৃত্য করিতেছে। 
ফোমস্থানে ভৈরবী ভা ভজন! করিতেছে ॥ 
ঝোন স্থানে দেব দৈত্যধিপভিগণ, 



৮৪ কৃরিজানলা লহুরি। 

প্রণাম রোধন অয করিতেছে ॥ 

, সেই প্রসিঞ্ধ অধিল লোরপালন, 
কত্রা গিরিবাজিক। আমাদেরসন্বন্ধে গ্রসন্ষূন ॥ ২১১৫ 

অগনিদে। গরদশ্চৈব শত্ত্রপাপি ধনাপহঃ1 ভূমিনার।প হারীচ 

ষড়েতে আততায়িনঃ 0 ২১২ | 

অগ্নিদিতা বিষদাত1 শস্ত্রহস্ত ধনাপহারক । ভূমি স্ত্রী 
ক্মপহারী যে ব্যক্তি, এই ছয় জন আতিতা়ী বলিয়। 

জানিবেদ ॥ ২১২ ॥ 

তে শতানি বয়ং পঞ্চ বয়ং গঞ্চ শতানিতে । পরেষু প্রতিপঙ্লেযু 

পরো তরশভা বয়ং | ২১৩ ॥ 

যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছেন । উভয়পক্ষে বিরোধ 

সময়ে তাহারা শতভ্রাত। আমরা পঞ্ষভ্রাতা কিন্ত 

প্রের সহ যুদ্ধমময়ে, তাহাদেরসহ আমরা পঞ্চোতব্র 

শতভ্রাত। || ২১৩ ॥| 

ভদ্ক। কবিতয়] কিম্বা তয় বলিতয়! বাঁ কিং | পদবিন্যাসমা- 

ভ্রেদ মনোন কমতে যয 00২১৪ ॥ 

লেই কবিতা ও খনিতা দ্বার! কিহয় যে, কবিতা! ও ব- 

নিতার পদবিন্যাসে মনের অভিরাম না জন্মে 1) ২১৯ ॥ 

মীতেধ রক্ষতি পিতেবহিতেনিযুক্তা কাস্তেবচাতি রময়ত্যপ- ্ 

নীয় খেদান্। কীর্ডিক, দি্ষু, বিতনোতি বিতানোতি লক্ষ্দীং 

| কিৎ কিং নসাধয়তি কল্পলতেব, বিধ্যা 1 ১১৫৮ 



কিসকাদন্দ লহ । ৮৫ 

মাতার ন্যায় রক্ষাকারিণী পিতার ন্যায় হছিতক্কারি 

ক্লেশনাশিনী কাস্তাঁর মনোহারিণী বিদ্যাদিকে২ কীর্তি 
বির্ভীর কারিণী ও সম্পত্তি দাক্জিনী কল্পলতার স্বরূপ 
বিদ্)। সর্ঘ অভীষ্ট প্রদায়িনী হন ॥ ২১৫।। 

যক্ষিস্তিতং তদিহ দুর তরং প্রযাতি যশ্চেতস! নগণিতং তদি 
হসমুপেতি। প্রাতর্ভবামি বন্ধাধিপ চক্রবর্তী সে(২হং ব্রজামি 

বিপিনে জটি- স্তপর্্ী || ২১৬ ॥| 

রামচন্দ্র ছুঃখ করিয়াবলিতেছেন'। যে বিষয় চিন্তাক- 

রিলাম সে বিষয় অতিশষ দূরেগমন করিল। 
যে বিষয় কখন মনেকরিন! সে বিষয় আসিয়া উপস্থিত 

হইল, কোথায় প্রাতঃকালে রাজাসভ্রাট হইব সেই 
আমাকে জটাবন্ধল ধারণ করিয়া! চতুর্দশবর্ধ বনগমন 

করিতে হইল ॥২১৬॥ 

পরক্ত্রী মাতেব কচিদপি নলোভঃ পরধনে নধর্ধযাদা ভক্গঃক্ষ- 

ণমপি ননীচেম্বতিরুচিঃ রিপৌশোর্যযৎ ধৈর্য্যহ বিপছগি বিনয়ঃ 

সম্পদিসতাযিদংবত্ম ভ্রাতর্ভরত শিয়তং যাস্যসিপদৎ 1২১৭ 

পরস্ত্রীকে মাতৃস্বক্সপজ্ঞান “করিবে কখন পরের ধনে 
আঅভিলাস করিবেন! কখন মনুষোেরমর্য্যদাডক্ক করিবেন! 

নীচের সহিত কখন অভিরুচি করিবেন শঞ্রেতে 

শীরভাব শ্রক্কাশ বিপদে ধৈর্ধ্যাবলস্থন করিবে 

সম্পদেবিদগ্ী ছইবে এই দমন সহব্যক্কিণের পথ 



৮৬ কৰিভানগ্দ ল্য । 

পর্ধদ। অবলম্মন করিষে। এই উপদেশ রামচজ্ 

ভরভকে ঘলিয়াছেন || ২১৭ | 

অন্ধ দানব বৈরিণ! গিরিজয়াপ্যর্থং শিবস্যাহ্গতং দেবেখং 

জগতীতলে শ্মরহরাভাঁবে পমুন্মীলতি গঙ্গাদাগর মন্বরং শশি- 

কল। নাঁগাধিপাঃ জ্মাতলং সর্ববক্দত্ব মধীশ্বরত্ব মগমহ ত্বাং 

মাচ ভিক্ষাটনহ || ২১৮ ॥ 

একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এক মহোদয়ব্যক্তির সহিত দর্শন 

কর্রিতে যাইয়াছিলেন এমহোদয় শিবাঙ্টনেরত 

ভাছেন দেখিয়। উক্রভিক্ষুক বলিতেছেন । শিব 

পুূজাকরিতেছেন শিবদেবতা কোথায় | দানব 

বৈরি বিষ, শিবের অন্ধ কায়া হরণ করিয়। হরিহর 

হইয়াছেন । দুর্গ। অদ্ধেক হরণ করিয়! হরগোরী 

হইবাছেন 1 মহাদেবের সত্বগুণ জগতীতলে 

মিলিত হইয়াছেন । গঙ্গা সাগরে গমন করিয়াছেন । 

চন্দ্রকলা গগণে গমন করিয়াছেন, সর্প পাতালে গমন 

করিয়াছেন । মহাদেবের সর্বজ্ঞ অধীশ্বরত্ব মহাঁশ- 

স্কে প্রাপ্ত হইয়াছেন মহাদেবের ভিক্ষা আমাকে 

অ[শ্রয় করিয়ছেদ || ২১৮ ॥ 

দাহ হরতে পাপংস্পৃষ্টাতু গ্রিদিবং নয়েৎ প্রসঙ্গেদ পি- 

পঙ্গায়। মোক্ষদাহ্যবগাহিত। ॥ ৯১৯ । 

পাক্ষ(কে হর্শনে পাঁপক্ষয় ছয় জ্হনর্শনে স্বগমাদ চ 



ককিউানলা লঙছরী। ৮৭ 

প্রসঙ্গ দ্বার] অবগাবিতা হইয়া গঙ্গাদেরী মোক্ষ 
প্রদাত্্রী হন ॥ ২১৯ ॥ 

শদ্ধয়! ভশ্িসম্পনগে মাত দেখি জাবি | অস্বতে নান্ুমা- 
দেবি ভাগীরথি পুনীহিমাং ॥ ২২০ ॥ 

হে ভক্তিলম্পন্নে জাহ্ুবি দেবি তোমার অযুতরূপ 

জলদ্বার। আমাকে পবিভ্রকর, এই প্রার্থনা ॥ ২২৭ ॥ 

শোকারাতি পরিত্রাণ, প্রীতিবিশ্র্তভাঁজনং ৷ কেনরত্বমিদৎ- . 

স্যষ্টং মিত্র মিত্রাক্ষরদ্বয়ং ॥ ২২১ ॥ 

শোক ও শত্র, হইতে পরিভ্রাণকবে, প্রণয় বিশ্বাম 
ভাঁজন মিত্র এই অক্ষর কে কৃষ্টিকরিল ॥ ২২১ ॥ 

যদাচ্যুত কথালাপ রসপীযুষবর্জ্ত্বিতং | তদ্দিনং ছুর্দিনং মন্যে 
মেখাচ্ছন্নে ন ছুর্দিনং ২২২ ॥ 

যে দিবস হরিকথারূপ অস্বত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট নাহয় 
সেইদিবস ছুর্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নহে 11২২২। 

সথয়ি প্রপঙ্গে লতি কিৎ গুণেন ত্বয়্য প্রমন্গে সতি গুণেন । রঙে 
বিরক্কেচ বরে বধূনা শিরর্থকঃ কুহুষপঞউক্ষঃ | ২২৩ ॥ 

তুমি প্রধ্গ হইলে গুণঘারা কি হয় ভুমি অল হই” 
লেই বর! গুগদ্থায়|কিহয়, অনুগত খার।হণ থাকিলে 
যে প্রকার কুগ্ধুম পঞ্জের গন্গনিরর্থক হয এবং 
কাননুগভতেও কুযুম পরের গন্ধ নিরপ্বক হয় ॥ ২২৩৪ 

রন্নাবযস্তব গৃহত গৃহিণী গজ কিংদের মন্তিবতৈ জগদীশ 



৮ ফিতনা লী 

' স্বীয় ।খাভীর ধাম নয়ন! সববিপঙ্গিনায় দত মা যছুপডে 
যদি তা্গৃহাধ 11 ২২৪ & 

কোন ভক্রজন ভ্ীক্চকে সঙ্গোধন করিয়া খলিতেছেন 
রন্নলাকর তোমার গু কমল! তৌমায় গৃহিণী ব্র্ধাখের 
ঈশ্বর ঘে ভুমি তোমাকে আমি কি উপহীর দিব, তধে 
আভীর, অর্থাৎ আরহিরী গোপাঙ্গনার হৃদয় বিরাগিত 

যে তুকি তোমাকে মন অর্পণকরি যদি কৃপা করিয়া 

গ্রচণ করেন | ২২৪ & 

: সাসীতি প্রিরপৃ্টীয়ঃ প্রিয়ায়াঃ কসংস্থয়ে!ঃ । বচোজী 
বনয়োরালীৎ পুরোনিঃসর়ণে রশ | ২২৫ ॥ 

কণ্ঠসংস্থা প্রিয় পৃষ্ঠ। প্রিয়ার যাই এই দারুণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়! জীবন, ঘাঁকোর অগ্রযাইবাঁর বিয়োধক- 

পয়ণ হইয়াছিল, জীবন বলেন আমি অগ্রে মনবলেন্ 
ভামি আগ্রেযাই 1২২৫৪ 

_ ছদ্বারে! ধর্মনায়াদা বহ্িতক্কর পার্থিবাঃ | তেদাঃ জোষ্ঠাপমা- 
নেন হযন্তেতে ভ্রয়োধনাঃ ॥ ২২৬ ॥ 

ধ্রধায়াগ চাঁরিজন, চারির'মধ্যে জোধর্পোর অপমান 
হইলে, 'বহিত, ভক্ষর রা1। এই তিনজন ধন ক্মপ্হরণ 
কেন ॥ ২২৬ ।। 

মারা ততো ঘটি হরি স্তপপাঁগতঃ কিং মারা নিছযি 

গুপার্সাতীত& কহ । আন্তর্ধহি বদি হবি ওপসাতওঃ কিং দীন 



কবিতানন্দ লহরী। ৯৭. 

বহি বদি হরিস্তপসা ততঃ কিহ।। ২২৭ ॥ 

"ঘতপন্যার হর পরভূউ হইয়/ছেস তাহার আর 
কেপে প্রায় ক । আল বেতপম্যায় হরি আরা- 

রগ নান "লাল পনর প্রয়োজনকি। হার 
ভ্ঙ্ু আনছি হে সি হু) [রব 91) ভাঁত আছেশ তারত রি ৬: 

স্ব তা নোনতা পিতা জি রে পবা কাপ ০ রর ক্স পু 
118 পায়াজন ক ত্র খন | 1 কি য় নব ্ হয হর 

বির/জিত ন। হন্, তার তপস্যা প্ররোজন কি ॥২২৭ ॥ 

শ্র,ণ! সহ মন্দধ্যাৎ সুপ্রিষ্টেনাপিদন্ধিনা ॥ উত্তপ্ত মপিপা- 

নয়মশময়ত্যেব পাঁবকং 1২২৮৪ 

শর্রুরনহিত ম্দন্বন্ধে দন্ধিকরিলেপর, ফল প্রাপ্তহওয়। 
জায়। বে গ্রকার উত্তগুজলদ্বার অগ্নির উপশমতা 
প্রাপ্ত হয় ॥২২৮॥ 

গঙ্গা পাপং শশীতাপহ দৈনাহ কল্পতরুত্তথা। শাঁপৎ তাপঞ্চ 
দৈন্যঞ্চ হস্তি মজ্জনদর্শনং ॥ ২২৯ ॥ 

পতিত পাবনীগঙ্তা পাপকে সংহ'র করেন, শীত 

কিল্লণ শশী উত্তাপকে মহহ,'র করেন, কল্পতর, দ- 

রিদ্তাংকে বিনাশ করেম? কিস্ত এক ক্লাত্র সাঁধু 

অন্দর্ণন, পাপ, তাপ, দৈন্যত। এই তিনকে 

গংহাঁর করেন ॥ ২২৯॥ 

আফামিয প্রভবমেব সহোদরাণাং সবদূজ ভতে জগতি বৈরমিভি 
প্রশি্ং। পৃথ্বী নিমিত্ত ভব কুরুপাগযান।ং তীন্রস্তথাপি 

১২ 



৯৩ কবিতানশা লহরী 

| সুধণক্ষয়কিরোধত ॥ ২৩০ ॥ 
এক আমিষ দৃব্যজন্য মহোদরগণের পৃথিবীতে বৈরি- 
তাজন্মে, যেরূপ এক পৃথিবীনিমিত্ত কুরুপপ্তিব গণের 
ভূবনক্ষয় কারক,বিরোধ জন্মিয়াছিল এই প্রমাণ 

প্রপিদ্ধ আছে ॥ ২৩০ ॥ 

গুশিনামাদরমুচিতং কলয়তি কেল কিবলংকুভূপঃ জীবনমপি 
যো দদাতি দণ্ুরদ্পৃহীতগুণ গৌরবং কুর্ববন্1। ২৩১।। 

গুণিগণের সমাদর করা উচিত কেবল মন্দবুদ্ধি মৃপ, 
কলহ করিয়! গুণিগণের অপধশ করে দণ্ডীহইয়া যে 
নর স্বয়ং জীবন প্রদানে উদ্যত হয় কোনব্যক্তি সেই 
নরের সমাদর করে ন! ॥ ২৩১ ॥ 

মুখংপত্মদলাকারং বাচাঁচন্দনশীতলৎ হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং ভ্রিবি 
ধং ধুর্ভলক্ষণং ॥ ২৩২ ॥ 

মুখ অর্থাৎবাঁক্য পম্মদলের ন্যায় কোমল, বাঁকাচন্দনের 
ন্যায়শীতল হৃদয় ক্ষুরেরন্যায় তীক্ষ এইতিন প্রকার 

ধূর্তের লক্ষণ ॥ ২৩৩ ॥ 

অতিবিনয়ীম্মিতবিনয়ী বিনয়াবনতোনিতগ্রীবঃ | অপিচরণধুলী 
নেতা পঞ্চেতে বিষমাঃ ভ্রাতিঃ ॥ ২৩৩। 

অতিশয় বিনয়কাঁরি, অল্প২ হাস্য করত বাক্যবিন্যাঁস 
“ কারি, বিনয় করতঃ নতহয়, গ্রীবাকে শ্রণত কলে) 

' - কখন চরণধলি গ্রহণকরে এই পণচিজন পৃথিবীষধ্যে 



কবিভনিন্দ লহরী। ৮১২ 

সহুজ মনুষ্য নয় ॥২৩৩ ॥ 

যর্মীচ্ছেত শাশ্বস্ীৎ প্রীতিং ভ্রোণি তত্র নকারয়েৎ। দু 
মর্থপ্রয়োঞ্জ্চ পরোক্ষে দারদর্শনৎ ॥ ২৩৪ ॥ 

যদ্যপি অবিচ্ছেদ প্রণয়কে ইচ্ছাকর, ভষে তাহার 
সহদূতক্রীড়াবজ্ ন, অর্থসন্বন্ধ বজ্্রন, অসমীক্ষে আ্রীদ- 
শন বজ্জ ন এই' তিনকার্ধ্য সযত্ধে রক্ষাকরিবে ॥২৩। 

মনস্থী ত্রিয়তেকামং কার্পণ্যং নতুগচ্ছতি । "পি নির্বাণ 
মায়ান্তি নানলো যাতি শীততাৎ ॥ ২৩৫ ॥ 

মনুষ্য মরণকে ইচ্ছাকরে, দরিদ্রেত1 ইচ্ছাকয়েনা ৷ 
যেরূপ অগ্নি নির্বাণকে ইচ্ছাকরেম, কদাচ শীতল- 
তাঁকে ইচ্চখাকরেন না ॥ ২৩৫ ॥ 

নসোহুস্তি পুরুষো লোকে যোন কাময়তে শ্রিয়ং! পরস্য 
বুবতীহ রম্যাৎ সাঁকাক্ষং বীক্ষতে নকঃ ॥ ২৩৬ ॥ 

সম্পত্িকে ইচ্চখানাকরে সেরূপ পুরুষ পৃথিবীতে 
অতিশয় বিরল, যেরূপ মনোহারিণী পররমণীকে 
কে ন। দর্শনকরে ॥ ২৩৬ ॥ 

কেচিদ্দ্রতুশতং সহঅমপরে লক্ষঞ্জ কেচিজ্জ্বন। মজ্জত্তঃ ক্ষণ 
মাএমেবজলধো কেচিন্মণিং লেভিরে। তদ্দষ্ট ভ্রুতষেব 
ভাগ্যরহিতঃ সম্মজয রত্বাকরে ব্যালোড্যাম্থ্, চিং সরম্ধ ধবলং 

শন [কমেকৎলভে ॥ ২৩৭ ॥ 

. কোন দরিজে পুরুষ, সমু মইরা ফোঁনপুরুষ, শত- 



বহ কারিতপিদ্দ লহরী 

সুদ্রা কোন নর; সহজ মুদ্রা কোন নর লক্ষঘদ্রা 
ল।(ভ পা এই ৬ দন কিয়! ফহাদ্রে মগ্র- 

চু ন ৮৮ হল, £5৯ 
হইল, মগ্রহইফ়া ভাগ্টরহিউত সেই পুত কও বফুকাতি জ্ল 

ও ঠা নিলি 

রর *হডশক 9য়, সঞ্ছ ও হক নি ডক র্দ্্ 1২৩৭1 

নিরিত৮ যাঁদস্যাৎ কফ: দার়কঠ। কোবাশযন্তদ। 

্ তমা আন্যারণ্যম হীরুহৈণ ॥ ২৩৮ ॥ 

কল্পরৃক্ষকামপ্রদ হইয়।ও যদ্দি বথাকালে ফলগুদ হইলেন 
তবে অন্য বৃক্ষরমহ তাহার ভেদ কি রুল ॥২৩৮॥ 

আ.স্তবিধুঃ পরমনিক্ৃতি এবমৌলে। শশস্তারিতি ভ্রিজগতাহ 

জনচিততব্বভিঃ 1 অন্তনিযৃগনয়নানল নু্গদ্াহং জানাতি কং 
স্বরমূতে বদ শাতরশেহ ॥ ২৩৯ ॥ 

শশী মহাদেবের ললাট অন্তশষন্নুখ আন্ছন 

এইরূপ প্রথিবীলবজ:নর হৃদয় বৃত্তি আম্ছ। কিন্ত্ত 

দেবাদিদেবের অন্তরে অবস্থিত যে ও টুরদাহ বিশি- 

বটকাল কুটের দাহিক শভতিতে শীতবির*“র 

যন্দ্রণ। যে জপ উপভোগ হইতেঃছ পেষ্ট চন্দ্ব্যতীত 
অন্যে পরজ্ছাত হইতে শত হন না ২৩৯ ॥ 

থাপি। কিৎ 

তত ॥২৪০ ॥ 

১০৬ 

হালগুহকসা নে হু তাশানন হাকাফদাজ্ন্ত সমংভথ 
তং না এর তে 

1৬ হে নী তব তুমঃ উঠ সি টা 4 7 ৭১1 ননপা। 

২ চকু হুঃখকরিয়া বলিতেছেন। মহাদেবের নেত্রহ্ভা- 
নের ও আঙগাবিঘ ঘের সহিত আমার গিরস্তর বাব 



কি চাঁনন্দ লক্রী। ৯৩ 

হইতেছে । আমার দেহের কৃষতারবিষয় আঁর কি 
জিজ্ঞাসা কর | ক্বেল মাত্র হরশিরোবিহছ্িনী ভার্গী- 
বথিঞ্ দলগ্রহণেতে জীবন ধারণ করিয়াছি 1 ২৪০ ॥ 

শিতম মত্বং ভরতম্ততক্তিং কেদগুশিক্ষ। শিশু লক্মমণস্থয । 
শিতানতীত্বৎ মমবাহুবীজং কৈকয়ি মাত ভব এসাদ।ৎ ২৪১ 

রামচন্দ্র কেকয়ীকে বলিতেছেন । হেকেকঘ়্ি মাতঃ 
০তোমার প্রসন্নতার অধীন, পিতার স্সেহত ভরতের 
ভক্ত লক্ষণের কেদণ্ড শিক্ষ। ও সীতার সতীত্বও 

তোমার অধীন ॥ ২৪১ ॥ 
হ'রহরতি-পাপানি ছুষ্টচিত্তৈরপিম্তঃ। অনিচ্ছয়াপি সং 

স্পৃষ্টো৷ দহত্যেবহিপাবকঃ ॥ ২৪১ ॥ 
হরি ছুষ্টানঃ করণজন কর্তৃক সংস্মত হইলেও পাপকে 
২হারকরেন। যে রূপ ইচ্ছ। বিহীনজন কর্তৃক 

অগ্রিম্পুষ্ট হইলেও অঙ্গাদি দহকরে ॥ ২৪১ ॥ 

গোপনে জীবনগ্লানি মানগ্লানিরগে।পনে । অনুঢ়ান্ক্র পীডেব 
মদীয়। মানসীব্যরথ। ॥ ২৪২ ॥ 

যে রূপ অবিবাহিত কন্যার গর্ভধারণ গোপনে জীবন 
দংখার করে, প্রকাশে মানের গ্লানি হয় তদ্রপ আমার 
মানসীব্যথা 1 হইয়া, হে 1২৪৩ ॥ 

ন্বাল্যং মেধাবয়োবুদ্ধি শন্ষুত্তক শ্রোত্রবিক্রমংৎ। দশৈকেন 
নিনর্ভন্তে মনচদর্বেধক্ডিয়াণিচ & ২৪৪ | 



৪৪ কবিতাঁনন্দ লহ্রী ) 

ধালকতা মেধা বয়ন বৃদ্ধি চক্ষুত্বক শ্রোত্র বিক্রম 

এই দশইন্দ্রিয় একমন হইতে নিবৃত্ত প্রাপ্তহয় ॥ ২৪৫ 

সর্ববঃ সম্তটবস্তস্ত সম্ত্টং যস্যমানসং | উপানদূগ্ঢ় পাঁদস্য 
ননুচর্দনারৃতে গ্রভৃঃ ॥ ২৪৩ ॥ 

যেজনের মন সর্ববদ! তুষ্টথাঁকে তাঁর সর্ধব বিষয় সম্ভষ্ট হয় 
যেক্প চন্দপাছুকারৃত চরণের চম্মার্তের কার্যকরে 1২৪৬ 

বিম্যয়। বিনয়োত্পঞ্তিঃ সীচেদবিনয়াবহা। কিং করোমি 

কগচ্ছামি গরদায়াং স্ঘমাভরি || ২৪৭ || 

যে বিদ্যাদ্ধার। বিনয়ের উত্পতিহয়, সেই বিদ্যা যদি 
তাবিনয়কে প্রদ[ন করেন, তবে আমি কি করিব, 

কোনন্থীনে ঘাইব, যেরূপ গর্তধারিণী মাতা যদ্দি 
-পুজরকে গরল প্রদান করিলেসেই পুজ্রের উপায় 

থাকেনা | ২৪৭ ॥ 

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যন্থা স্তোভং হেলনমেবচ। বৈকুণ্ঠনাম 
গ্রহণ মশেধষাঘহরৎবিহ্ুত || ২৪৮ || 

শয়্ে'চ;) পরিহাস, শোক, পরিহাস গ্রসৃতিদ্বারা যদ্যপি 

বৈকু৩নাথ রমাপতির নাম গ্রহণকরে, তারসমস্ত পাঁপ 
নষ্টহয় ॥২৪৮ ॥ 

এরি ট মনেকরূপং একোহিসর্ণোবহুতূষণাঢ্যং | বনু 
বর্ণগ়নেনু বৌধটিরমকৎ শরীরভিননৎ পরমাত্মা একৎ | ২৪৯ ।। 

একখুন্তিকা অনেকরপ দ্রব্যজন্মায় একসর্ণ অনেক প্রকার 



কবিতানন্দ লহরী। ১৫. 

ভূষণজন্মাঁয় নাঁনাবর্ণ গে! একবর্ ছুগ্ধ জন্মীয় যে রূপ, 
তন্রপ শরীর বিভিন্ন, পরমাত্মা এক রূপ জানিবে।। ২৪৯। 

শহ্বরং শঙ্কর: সাক্ষ্যাৎ ব্যাসো নারায়ণ? স্বয়ং । ছয়ো 

বিবিবাদে সংগ্রাপণ্ডে কিঙ্করঃ কিংকরিষ্যতি || ২৫০ || 

শঙ্করাচার্য্যসাক্ষ্যা শঙ্কর ব্যান সাক্ষ্যাঙ্গারায়ণ ইহা- 

দের উভ্তয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে ভৃত্য আমি 
কিকরিব || ২৫* || 

স্বঞ্রীবন্য ত্রিয়ৎ দৃষ্ট1 লক্ষণস্যচসেবয়! | বিভীষণস্য দোলেব 
মতিরায়াতি যাছিচ | ২৫১ ।। 

রাবণের পদাঘাতে বিভীষণ অতিশয় বিরক্ত হইয়! 

শত্রীরামচন্্র সনিধানে গমন করিয়া বিভীষণের মন 
দোলার ন্যায় গমনা গমন করিয়াছিল, তাহার কারণ 

স্বগ্রীধের সম্পত্তিদর্শন, ও লক্ষণের সেবা! দর্শনকরিয়! 

কি শ্ুগ্রীবের মতকার্ধ্য করিব। নাকি লক্ষাণের মত 

জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিফো | ২৫১ || 

অহ্ভান কলুষংজীবং জ্ঞানাভ্যাঁদা দ্বিনিশ্নলং | অজ্জানস্ত হ্বয়ং 
নশ্যেৎ জলৎঘকরকরেণ,ব 1 ২৫৩ ॥ 

অন্ঞানবপ পাঁপেষগ্ধযেজীব, জ্ঞান অভ্যাসদ্বারামুক্তহন 

পরেতে জ্ঞান নষ্টহয় যেপ্রকার জলের ছ্বারায় 

করকাদিগণ স্বয়ৎ উৎপন্ন ও মিলিত হয় || ২৫৩।| 

অন্যাপকে, নটে ধুর্তে কুটিল্যাং বুহদর্শিনি। | তত্তমায় কর্তব্য 



১৬ করিতালন্দ লহরী? 

| যন্ত্র মায়। প্রসুবতে 1 ২৫৪ 1 

থে নর শ্বভাবকে গোৌঁপনকরে, নটধর্ভে আর়দৃতীন্ত্রী 
বহুদর্শিব্যক্তি ইহাদের প্রতি মায়! কর্মিবে না বে: 
হেতু ইহ্থার। মায়াকে প্রমব করে| ২৫৪1 

স্থিত পূর্ববং জলং বত্র পুনস্তত্রেবগচ্ছতি। ইতিপর্যযায় 
নিচ্ছন্ত জীবনি ভরতষ ভি | ২৫৫ ॥ 

পুর্বকালে জল যেস্থলেছিল আবার সেইস্থলে জাইবে 
জীবগণ এই পর্যযায়কে ইচ্ছকরে দেখিয়া আমি 
জীবিত অছি।। ২৫৫1! 

আলমাৎ স্থিরতা সুতি ভজতে চাঞ্চল্য মুদেযাঁখিতাঁৎ 
মুকত্বং স্বছতাং বিতনুতে বাচালত। প্রাজ্ছতাং | কাধ্যাকাধ্য 
বিচারহিত। গচ্ছন্তিচাদর্ধযতাং মাতর্লন্ষদীস্তবৈব দৃষ্টিরাগতা 

দোবাহিনহ্থাগু ণ|£ || ২৫৬।| 

হে লক্ষমীমাতিঃ তোমার কপাঁবলোকনে মনুয্যের দোষ 

সমুদায় গুণন্বরূপ হয় লক্ষ্মীর কৃপাবান আলস্যযুক্ঞ 

পুরুষকে লোকে হ্রিরবুদ্ধবলে এইরূপ চঞ্চল নরকে 

উদেয।গিবলে ধুর্খশরকে পরিমিত বক্তাবলে বাচাল 

ব্যক্তিকে প্রাজ্মবলে কাধ্য অকার্ধা বিবেক শুন্যনরকে 

ল্মাদরকরে এই সমস্ত লক্ষ্মীর কৃপাবলে জন্মে ২৫৬ 

শিবস্য নিন্দয়া জয়! তজোঘপুঃ ম্বকীয়কং | তঙ্গড্যি পক 

জঙ্বয়ে শষে শিবে কিমি তং) ২৫৭ £1 



কর্বিতালন্দ লহরী।? ৯৭ 

হেজগন্জননি মাতঃ তুমি যে শিবনিল্দাশ্রবণ করিয়া 
স্বীয়বসুত্যাগকরিয়াছিলে। সেই স্বামি শিবের বক্ষ- 
সন্ধে পাদপদ্ৃ্য় প্রদান করিয়াছি এরপর আর 
অস্ভুত কি আছে। ২৫৭ | 

অলং গঙ্গয়ালৎ গয়াপিগুদ্দানৈ রলং কাশিকাবাস সন্গ্যাসধশ্ধৈ 
নবীনম্ফ,রনীরদ শ্যামকায়! সমায়াতি চিত্তে দীশানজায়৷ ২৫৮ 

আমার গঙ্গাতে অবগাহনের আবশ্যক নাই কিন্বা 
গয়তে পিওদ[নের ও কাশীবাস সন্াস ধর্মেতেও 
আবশ্যক মাই যদি নবীন নীরদ কায়। শ্যামা ভগবতী 
হৃদয়ে সমাগত-হুন, 1 ২৫৮1 

অন্তর্গত! মদনবহ্রিশিখবলীয] সাবাধ্যতে কিমিহ চন্দনপক্থ- 
লেপৈঃ। যৎকুস্তকার পবনোপরি পক্কলেপৈ স্তাপায় কেখ- 

ল মসৌ নচতাপশাত্ত্যি ॥ ২৫৯ ॥ 

কোন বিরহিণী বলিতেছে। আমার অন্তরে ষৈ কন্দর্প 
বহ্তির উত্তাপ হইতেছে সেই উত্ভাপ কি চদ্দন লেপন 
দ্বারা শীতল হইতে পারে কখনও পারে না। যেরূপ 
কুস্তকারের পয়নের উপরি পঙ্কলেপনের দ্বারা কিবল 

_. অগ্নিরউভাপ বৃদ্ধিহয় কদাচ তাপ শাস্তি হয়ন| 1২৫৯ । 

ধা পাৎশু পাশুরবপু বিরস! পুরাসীৎ সৈখালকাক্কুরলতা মধুনা 
বিধত্তে। বজ্ প্রনর্পিততনে | বিতনোতি ভঙ্গীৎ প্রায়ঃ 
পা লি ওঃ ॥ ২৬৪ চা | 

২৩ 



৯৮ কবিতা 'লহ্দী। 

 গুর্বসময়ে হে রূপ ূলীব্ধিতছিল সেই দেই 
যুধা অবস্থাতে সম্প'তি অলকাহুর ধারণ ও বদনেত 
প্রফ-ল্লতা জনিয়াছে। সে কিবল পর়েেধরের বৃদ্ধি 

তাহার কারণ ২৬১ ।। 

তায়ি ধীবর পীবরস্তনি তাজ পম্থানমবধানতঃ | ইয়মেতি 

গিরীন্দ্রনন্দিনী মুদ্রীররবৈরনবুধ্যসে ॥ ২৬২ ॥ 

হে সখি পীনস্তনি শীপ্র সহযত হইয়া পথ ত্যাগকর, 
নূপুরদ্বারা রবকরতঃ গিরীন্দ্র নন্দিনী আদিতেছেন 
কি জানন! || ২৬২ ॥। 

না ব্রন্ধবন্ধ তে ক্ষত্রৎ নাক্ষত্রৎ ব্রক্ষবন্ধ তে | ক্রন্ধ ক্ষ মিলি- 
ত্ৈব বদ্ধ তে ক্ষীয়তেপিচ 1 ২৬৩ ॥ 

অন্রহ্গথ্য ক্ষত্রিয়ত্বকে বৃদ্ধিকরিতে পারেনা । আক্ষ- 
ত্রিয়ত্ব ব্র্গণ্যকে বদ্ধন করিতে পারেন। | ব্রন্মণ্য ক্ষত্তি- 
স্ব উভয় মিলিত হইয়া উভয়কে বৃদ্ধি করে ॥। ২৬৩ ॥ 

উদ্ধব মাধব বিরহে পততি ন মনঃ কিমেভি ব্লাশ্বীসৈঃ। স্বল- 
মতি দ্বিণং জলাভিঘেক1 দহে! স্েহো সমুস্ভবোবহিঃ 1২৬৪) 

ফোন গোঁপিকা বলিতেছেন হে উদ্বব জীকুষ বিরহে 
আমাদের অন্তর্দাহ হইতেছে তুমি আশ্বাসবাক্য দ্বার! 
আর বিরহ্ বৃদ্ধি করোনা । যে দ্ূপ অগ্নিতেজলাদি- 
“ষেকে বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ন্সেহ বাক্যদ্ায়। সাব 

' আমাদের বিচ্ছেদ অগ্নির বৃদ্ধি হয় হাল হয়না । ২৬৪। 



ফদ্িযানন্দ লী! ১৯ 

দ্ধবমাব্দ মাধরবার্তাং বয়মার্তাঃ 'পুনরপিচ তৎ প্রসঙ্গাৎ। 
হুতবতি বৃসদানং ন্বর্ণংনহি শীতলয়তি ফ,ৎ কারা । ২৬৫ ॥ 

উদ্জ মাধবের কথাআমাকে আর বলোনা । দেই 
মাধবের বার্তীতে আমার প্রস্বলিত হুতাশমে ফ, 

কার প্রদানের মত মাত্র বিরহ বৃদ্ধি হয় 1 ২৬৫।। 

মবিপ্রপাদোদক কর্দমানিনবাঁলবৎ লপ্রতিকরোদিতানি। শ্বাহ] 
স্বধ। স্বস্তিবিবর্জিতাঁনি শ্বশান তুল্যানি গৃহাণি তাঁনি ॥২৬ ৬॥ 

ব্রান্মণের পাদ প্রক্ষালণের জলে ঘে খুছেতে কর্দম, না 
জম্মিল ও বালক বগম যেগুছে রোদন না করে এবং 
স্বাহা স্বধা স্বস্তি যেগৃহ নাহয় সেই গৃহ শ্মশান 
শমান || ২৬৬.।। 

সর্ধবংকালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ ঘদদপ্রিয়ং? সফালোষছশে 
লোকো বায়োরিব ঘণাঁবলিঃ॥ ২৬৭11 

তোমার যে অপ্রিয় দর্শন হইতেছে সমুদায় কাঁলকুত 
মনে হইতেছে । যে রূপ বাযুর অধীনে মেঘ সমুদয় 
'অবস্থিতি করে তন্রপ সেই প্রদিদ্ধ কালের বশীভূত 
জগছ।সী সয়ুদায় জানিবে ॥ ২৬৭ ॥ 

খলং নঙ্গানক্তি'বিপঞ্ডিতা অপিক্রিয়াং বিনঁকাঁরবশেন ফেয- 
লং। . প্লীবেতু লিঙ্গ বিহিতেপি নানি আবমোর্ধথা জাম়তে 
তুল্য রূপং ॥ ২৬৮ ॥ | 

'বিশিউ রপশঙিত- হইলেও-কিয়! “দর্শন ডি মার 



করিতানন্দ লহরী। 

আকার দর্শনদ্বারা উত্তম বলিয়া] জ্ঞাত হওয়া জায়ন! 
যে ৰপ, ক্লীবলিঙ্ষে বর্তমান নামেতে বিহিত যে 

প্রথমার এক বচন ও দ্বিতীয়ার এক বচটনে সমান 
রূপ হয় কিন্তু ক্রিয়ার সহিত যোগ হুইয়ল সকর্্দক 
কি অকর্্মক বলিয়া রোধ হয় ॥ ২৬৮ ॥ 

আজন্ম বদ্ধমপি ভিদ্যত য়েবসখ্যং ভেদঞ্চত জ্জনয়তি যদ্দিচাস্্র 

চক্রী। মন্থানদণ্ড পরিবর্তন ঘুর্ননেন নীতং দ্বিধা দধিবথা 
নধনীভ তকে 1) ২৬৯ ॥ 

বন্ছলোক চক্রী হইলেও অ:জন্ম বদ্ধ যে সথ্যভাঁব, 
তাহ'কেও বিচ্ছেদ করিয়া দাও। এহাঁর দৃষ্টাস্ত 
মন্থন দণ্ড চক্রেরন্যায় পরিবর্ত হইয়া! দধিশ নবনীততে 
সমবেত রূপ পৌহ্ৃদ্য নষউকরিয়া দ্বিধাকে নয়ন 
করে ॥ ২৬৯ ॥ 

গুণোপি দোষাম্পদ মপ্রিষস্য প্রিযস্য দোষোহপি গুণৈকভূমিঃ 

হ্ধাপি চান্দ্রী বিষবধিষিণ্যাঃ সম্তাপহস্তা তপনাতপোহপি ২৭* 

 কঅপ্রিস্ব ব্যক্তির গুণ দোষের আকর স্বরূপ হয় আর 

প্রিয় ব্যক্তির দোষ গুণের আস্পদ তুল্য হয়। এহার 

দৃষ্টান্ত চন্দ্র সম্বন্ধিনী হুধা পদ্ধিনীর নিকটে বিষ 

হয়, পগ্মিনীর প্রিয়সুর্ধ্যের আতপ সম্তাপহরণ 

করেন ॥ ২৭৭ ॥ 

লতার প্রতিপন্গীনাং বঞ্চনে কাহিদগ্জতা আঙ্থমারুহ্য হু 
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মাঁহহত্বাকিং নামপৌর,ষহ ॥ ২৭১ ॥ 

সন্ভাব বিশিউ অধীনব্যক্তিকে বঞ্চনায় কি প্রশহসা 
তাছি হইবে। যে কপ ক্রোড়দেশে নিদ্রিত 
ব্যক্তি যে আমি আমার জীবন হরণে কি পুরুষস্ধ 

প্রকাশ হইবে ॥ ২৭১॥ 

মৌনংভদ্রতক্কৃতং কৃতৎ মৌনং কোকিল জৈলদাঁগমে ॥ 
দর্দ বা যত্র বক্তার স্তত্রমৌনং হি শোভন ॥ ২৭১ ॥ 

মেঘ! গমনে পুখক্ষোকিলগণ যে মৌনাবলম্বন করি- 
যাছেন মে ভালই করিয়াছে কারণ যেস্ছলে 'ভেকগণ 

বক্ত1 হয় সেই শ্ছলে মৌনাবলম্বন শোভাপাঁয় ॥ ২৭১॥ 

ধিকৃজীবিতৎ শাস্রকলোজ্তিস্য ধিক্জীবিতং ত্যক্তমনো- 
রথ । ধিকৃজীবিতৎ চোঁদ্যম বর্জিিতন্ ধিকৃজীবিতং 

জ্ঞাতিপরাজিতস্ত ॥ ২৭২ ॥ 

শাক ভ্ঞানরহিত ব্যক্তির জীবনকে ধিক । অভ্ধি- 

লাম শুন্য ব্যক্তির জীবনকে ধিক। সর্ববিষয়ে 
উৎ সাহশুন্য মনুযষ্যের জীবনকে ধিক । জ্ঞাতি 

পরাজিত মন্ুষেটর জীবনকে ধিক ॥ ২৭২ ॥ 

ন শোভতে রাজসভাৎ বিন! গুণী তমস্তয়েণাপি ন শোভতেচসা 
যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশ্বীথিনী নিশীখিনীথশপি বিনা 

নিশাকরৎ || ২৭৩ ।। 

লভাভিঙ্গ গুখী শোভা পায়ন! গুণী ভিন্ন সভা শো! 
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পায়না যে রূপ চন্দ্রভিন্ন রজনীর শ্োক্চা হয় ন! রজনী 
ভিন্ন চন্দ্রের শোভা পায় না ॥ ২৭৩ ॥ 

হ্টোকঃ প্লোকতাংযাতি বক্তরি শ্রোতরিশ্হিতে । €রোধিকান 
চশ্রোতা লকারস্তত্র ল প্যতে ॥২৭৪॥ 

উত্তম শ্রোতা সন্িধানে শ্লোক, উত্তমকে প্রাপ্ত হয় 
শ্রোত। বিদ্যমান নাথিলে শ্লোক লকারশুন্য হয় 1২৭৪! 

সর্রবেষামেধ পাত্রাণাং পরংপাত্রৎ মহের্খরঃ 1 পততস্ত্ৎ ভ্রাঘত্তে 

যল্পা্দ তীবনরকার্ণবাঁৎ ॥ ২৭৫ ॥ 

সকল পাঁজরের মধ্যে মহের্খবর উত্তম । যেহেতু নয়- 
ফার্বে পতিত নরকে ত্রাণ করেন ॥ ২৭৫ || 

গুণবন্তে! বিষীর্ষস্তি নগুণগ্রাহকোযদি | সপ্তণ পূর্ণকৃত্তো- 
ইপি যথাতোয়ে নিমজ্জতি:|| ২৭৬ ॥ 

গুণগ্রাহক মনুষ্যর 'অভাঁষে গুণবান পুরুষ বিষলহয়। 

ষে প্রকার গুণযুক্ত পুণকলস্ গুণগ্রাহকেন্র অভাবে 
কগমধ্যে নিমগ্ন হয় ।। ২৭৬॥। 

হুললিত মপিবাক্যৎ যাঁচকৈ ব.চ্যয়ানং ধন বিতরগ ভীতা 
নাভ্দিয়ন্তে ধনাডযাঃ। কতমোপি মশকানাং গুঞ্জ যুগ্ন মুখানাং 

রুতমপি সহতে একা দংশলাশক্লচেতাঃ ॥২৭৭ ॥ 

. ,মাচক ব্যক্তি -হুমধুর সানাপ্রকার মঝোহর বাক্য প্রয়োগ 
. “ফরিগুল ধনান্য র্যক্তিগণের ধনবিতরণ ভয়ে সহ হয়না 
কষ ূপ যখকগণ 'নানাম্ধুর ধ্বনি পনর সংশনভয়ে 



কষিতাননদ লী ১৩ 
সেই রধ সহ করিতে পারেনা ॥ ২৭৭ ॥ 

নাঁংলারিক ছুখাশক্তৎ ব্রক্ষজ্ঞোন্্ীতিবাদিনং । চি নিট | 
ত্রষ্টং ততত্টিজৎ দ্গডজং যথ। ॥ ২৭৮ ॥ 

সংসার খে আশক্ত, কিন্তু ব্রঙ্গজ্ঞান প্রদাত1 আমি, 

এই অভিষান যে ব্যক্তির অন্তরে বর্তমান আছে । 
কর্ণেচ্ব বক্ষ, সেই.ভ্রউকে ত্যাগকরে । ষে প্রকার 
দণ্ডজকে দশুদাত। ত্যাগ করেন ॥ ২৭৮ ॥ 

দতৃত্বং প্রিয়বতৃত্বং ধীরত্বং যুচিতীগ্ষত1 | অভ্যাসেনন লভ্যক্টে 
চত্বারঃ সহজাঃ গুণাঃ | ২৭৯ ॥ 

দাতৃত্বপ্তণ প্রিক্নবাদী ধীরতা উচিত বাঁক্াশ্রয়োশিতা 

এই চাঁরিটী শ্বভাবতঃজশ্মে অভ্যাসে জন্মে না ২৭৯ ॥ 
রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাৎ পশুআণেনপশ্যতি বুদ্ধ পশ্যস্তি 
বিধাংসো ভূতে পশ্যস্তি বর্ধরাত :11 ২৮০ ॥| 

নৃপতি কর্ণদ্বারা দর্শন করেন, পশুগর্ণ গঙ্গায় ঘর্শন- 
পণ্ডিতগণ বুদ্ধিদ্বার দর্শন করেন মৃর্খগণ 'কর্দাসম্পন্দের 
পর.বর্শন করে ॥ ২৮০ ॥ 

অর্থানমির্জীমৈ রেশ শুঁখৈব পরিরক্ষণে । নাশে ছুঃখহ ব্যয়ে 
ছংখং বিগর্থান্ ক্রেশকারিগই॥ ২৮১) | | 

অর্থ উপার্জমে কেশ সেই প্রকার ফ্রেশ অর্থরক্ষণে 1 
. র্থনকটহলে ছঃখ: ব্যয়ে কহ এখন গা 
কবরকে বিছ্য২৮9৯ 7:71 1.7 



1১ %] কখিভানন্দ লক্্য়ী। 

গা পেন নচভাতিপুত্র; গুগামিতো যঃ লগ.পেনজাতি। 
স্তংগতে ভান্বতি নাম্মকারান্ শনিশ্চরোহ্তি বিধো 

বুণ্সেন ॥ ২৮২ ॥ 

পিতারগ্ণেতে হু পুভ্রগণবান হয়ন! স্বীয় গণযুক্ত 

হুইয়! বর্তমান থাকে । এহাঁর দৃষ্টান্ত, সূর্য্য ও চন্দ 
অন্তগত হইলে পর উভয়ের পুভ্র শনি আর 

বুধ ইহারা অন্ধকারকে নষ্ট করিতে পারে না ॥ ২৮২1 

কবিতা! কুজন সমক্ষং নোপতাপনীভুয়| | আনন্দয়তি কিমন্ধ 

মৃছ্গতি রিন্দীবরাক্ষীণাৎ ॥ ২৮৩ ।। 

কুদ্ধন সমীক্ষে কবিতার রম উপতাপজন্য হর । যেরূপ 
পদ্[পলাঁশাক্ষী নারীগণের স্বুগতি, অন্ধগণের আনল 
জনক হয় না? ২৮৩॥ 

যৌযধ বাণি পরিত্যজ্য অফ্রুবৎ পরিসেবতে । ফ্রুবাণিপন্জি- 
নশ্যন্তি অফ্রবং নষ্টমেবচ ॥ ২৮৪ ॥ 

যে নর, নিশ্চয়কে ত্যাগকরে অনিশ্চয়ের সেবাকরে 
তাহার নিশ্চয়, ও অনিশ্চয় উভয় নষ্ট হয় ॥২৮৪॥ 

পতিরতীবধনী হৃভগোযুবা, শিওরলঙরুতে সদনং | সদ পর 

বিলাস কলা পরাগ্য,খ ইতি সাস্দতী রোদিতি কথ ৪২৮৫ 

ভেংমারপতি অতিশয় ধনী এশ্বর্্যশালী সবা আমার 
'গৃহকে, অলঙ্কত করিয়াছেন। . পরেন্প সহ বিলাস 

, জ্ীড়াদিতে পরাঁভিমুখ গাই সমুদ্বায়গুণ বিদ্যযান থাকি- 
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তে৪ ছে ছুদতি কেন রোদন কর।। ২৮৫।। 

বিষধরতে। গ্যতিবিষমঃ খলইতি নম্বষ! বাদন্তি বিধাংলঃ | 
যায়ং নকুলানববী সকুলছেধী পিশুনঃ ॥ ২৮৬ ॥ 

খলকে সর্পহইতেও মন্দ এইকথ। পণিতগণ উর 
মিখ্যাবলেন না। যেহেতু সর্পকুলকে অর্থাৎবংশ 
ঘেষকরেন। | খলব্যক্তি বংশকে হিৎমা করে উম 

যদদিযাস্তসিনিশ্চিতং ঘনাক্ষকারে নীলাম্বরেণ তনুমাৰণু মুগ্ধ” 

শীলে বিছ্যুল তাঁযদিপথি প্রতিবন্ধকীন্তা দপ্রার্তাসি কনক" 
যতি গ্রোরিগচ্ছেঃ ॥ ২৮৭ ॥ 

শ্রোীমতীকে বন্দে বলে মধুয় বচনে। 
নিশ্চয় যাইবে যদি কৃষ্সমিধানে | 
বেঘান্বকারে পূর্ণ হয়েছে রজনী । 
নীলবসন পরি অঙ্গ ছাদ বিলদিনী ॥ 
মিঘিধে কৃষ্জেতে কষ্ধবসন যোগেতে | 

বিক্রজাবার নাহি দেখি শঙ্কেত স্থানেতে || 
পথে যদি বিত্মবতী হয় মৌদাবিনী 1 
উপাক্স তাহার গুন কনকরয়নি 
আত মেই নীলবন্ত্র পরিত্যাগৃ,কম্িবে। 
বিছ্যুতে মিলিষে রাপ কেহ না দেখিছে || ২৮৭ || 

শীর্ঘৎ গৌঁকুলসগ্ুলী পশুকুলং লম্পায নম্পর্ধতে ছুফাঃ 
১৪ 



মির কখিল্তামন্দ লাহরী ! 

কোকিল পওক্তয়ঃ শিখিকুলং নব্যাুলং নৃত্যতি । ইখংতছি 
রহেণ কৃষ্ণভগবন্ সর্বেধপিদৈন্যৎগ্গতাঃ কিস্তেকা মুনা কুরঙগ 
নয়ন! নেত্রান্তৃভিব্দ্ধতে ॥ ২৮৮ ॥ 

বিনয় করি উদ্ববঃত বলেন শ্রীমাধধ, 

তবাভাবে ব্রজের ছুর্দিশা । 

অ্রজের সর্বব সম্পদ, হয়েছে সর্ধব বিপদ, 

পশুপক্ষির নাহি রক্ষ। আশা ॥ 

গোখণ ভৃণতেজেছে,পিকগণ মুকহয়েছে, 
শিখিগণের নৃত্য নাহি হেরি। 

এইরূপ তবাভাবে,দৈন্যরূপে আছে সখে, 
আর এক শুনহ শ্রীহরি ॥ 

গৌোপিকানয়ন জলে, যমুনা প্রবাহ বলে, 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত অতিশয় হয়েছে। 

তোমারবিহীনেসর্ব,গোকুলের শোভা খর্ব, 
সবত্যুতুল্য সকলে রয়েছে ॥ ২৮৮ ॥ 

শীতলফর় করদানাদ্দিনকরঃ পুষ্পাণ্যমুনি ধন্যানি | নবিমা- 

তব করদানং বিদধতিম!নং শতপভ্ঞাণি ॥ ২৮৯ ॥ 

পদ্ম ঘুধাকরকে বলিতেছেন। হে শীতবশ্যে ! সূর্য্যকর 
প্রমান ছ্বারা আমাদিগকে পবিজ্র করিতেছেন, কিন্ত 

ভোমার করঘাম ব্হীনে শতপত্রগণ মানপ্রাণ্ত ইছই- 
, €তছেন না ২৮৯ ॥ 
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ধিগতপরমার্ধান প্ডিতান্ মাধিগমংস্থাঃ তৃখমিব লঘু- 
লক্ষমীর্নেভান্ সংরুণদ্ধি। অভিগতমদলেখা শ্যামগণস্থলীনাং 
ন ভবতিবিষয বর্বারণং বারণানাহ ॥ ২৯* ॥ 

শাস্ত্রের পরমার্থকে অধিকার করেছেন, এরূপ পণ্তিত্- 
গণকে অবমান কর না। যেরূপ মত্ততাপ্রাণ্ড শ্যাম" 
গণুস্থলী চৃত্তীকে পদ্মের মৃণাল মধ্যবর্তি সৃত্রদ্ারা 
বারণ কর! যায় ন! সেইবপ অধীত বিদ্য পণ্ডিত 
গণকে তৃণতুল্য লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পরভি অবরুদ্ধ করিতে 
পারে না ॥ ২৯৯ ॥ 

বিনাপ্যধৈরধারংস্পৃশতি বহুমানোন্বতিপদৎ | সমায়ুক্রোপ্যথৈঃ 
পরিভব পদংযাতি কৃপণঃ | স্বষ্জাবাছুভুতাৎ গুণদমুদায়াব্যাপ্তি 
বিষয়াংছ্যুতিং সৈংহীংকিংশ্ব। ধতকনকমালোপি লভতে ॥৭৯১ 

পণ্ডিতগণ অর্থবিহীন হইলেও বহুতর মান উন্নতি 
পদকে প্রাপ্ত হন। মুর্খজন প্রচুর অর্থ সমাধুক্ত 
হইলেও মান কি উন্নতিগ্দ লাভ করিতে পারে না। 
যেরূপ স্বভাবজ সিংহ যম্বদ্ষিগুণকে কি 'কনকধৃত 
গুশীপুত্ গ্রহণ করিতে পায়ে কদাচ পাঁরে না ॥২৯১৪ 

জতটাসতি রনর্ধায় দুরাসভিশ্চ নিচ্ষল1 | সেব্যস্তে মধ্যভাবেন 
ঘহিদৃপ গুরুত্তিয়ঃ ॥ ২৯২ ॥ | 

অতিশয় আঁশক্ত অনর্থ নিশিত হয়, বহু দিনাস্ত 
আঁশ নিচ্ষল হয়। এজন্য মিরাজ গুরু সী 
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মহয়াস: যয্যভাষেতে করিলে কোন অফার গদি 
 ছইবার অন্তারন! থাকে না ॥ ২৯২ ॥. ... 

উ্তরানযনু রতি নিয়ন ধারমন্যন্লচাস্তে পশরত্যন্যৎ মন. খু 
মুয়নংন শ্রবোইন্যহ শৃগোতি। শ্যাযংঘৃষ্টপথি দ চকিতৎ 
বীতিরেতাদুশীনো ববন্দারণ্যে চিরপরিচিভাঃ নাগর 
“বীর্য 11 ২৯৩ ॥ 

য়ে সময় কংসবধ জন্য শী - মধুরায় গমন করে 
দেই সময়ে মথুরাবাদিনী . নারীগণ কৃকে দর্শন 
করিয়া বলিতেছেন। যে শ্যামস্থন্দর কপ দর্শন 

করিয়া আমাদিগের আর অন্য উক্তি স্ফর্তি দাইতেছে 
না অন্য ধ্যান নাই শ্রবধেক্তরিয় অন্য শ্রবণ করেন 

আহি, নয়ন অনা দর্শন করিতে ইচ্ছা করে মা। 
 স্কৃঞ্খকে পথি মধ্যে ক্ষণকাল দর্শন করিয়া আমাদিগের 

এতাদৃশ্শী গতি হইল। বৃন্দাঘনবাসিনী' চিরপরিচয় | 
করিয়াছে, যে নারীগথ ভাহার। হি প্রকারে জীবিত 

মাছে ॥ ২৯৩ ॥ | 

সৎ যদাহত্রিয়সৌ টির প্রাঃ সমস্তমপিত্ 
 বুধিদোেনষার্ব | রায়েহপ্যনীশ্বরধিয়ে। সৃগুনলানাদ্য। . হা 

মহেন্দ্র পরমেঠিমুখাঃকিমন্যে ॥ ২৯৪ & 
' স্গুরাম প্রভৃতির ীরামচন্দ্রেতে অনীশ্বর বৃদ্ধি জনি 
* স্াছিল- এবং বুফেতে .অন্ধাধাতৃতির ' উম ভেষের 
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জান জিয়াছিল, অন্য কথ! আর কি বলিষ। সেই 
হেতু এই নিশ্চয় হুইল যে, যে সময় হন্ি অবতার 
কার্মী করিবেন সেইনময় প্রায় সমন্তলোক তত্বজানী 
হুইবে না ॥ ২৯৪ ॥ 

হ্ষ্যন্তিভোজনেবিগ্রাঃ শিখিনোঘনগর্জনে | সাধরঃ পর- 
কল্যাণে খলাঃপরবিপত্তিযু ॥ ২৯৫ ॥ 

বিপ্রগণ ভোজনে হ্র্য হয় ময়ুরগণ মেঘ গর্ভনে ও 
সাধুগণ পরমক্ষলেতে হর্ষ হয় খলগণ পরের বিপতিতে 
হর্ষ হয় ॥ ২৯৫ |। 

্ার্থং গ্রবসতাংমিত্রৎ ভাঁ্যামিত্রং গৃহেসতঃ। আত্ুরস্যভিষক্ 
মিত্রংদনং মিত্রমরিষ্যতঞঃ্জ ॥ ২৯৬ ॥ 

প্রবাসিগণের অর্থ সৎ ব্যক্তিগণের গৃহেতে ভার্য্যা 
পীড়িত ব্যক্তির বৈদ্য আশন্ন স্বতুযু ব্যক্তির দান মিত্র 
স্বরূপ হয় ॥ ২৯৬॥ 

কাবাঁনযাঁতি মথুবাং দধিবিক্রয়ায় কাবানযাঁতি যমুনাং জলমা 
প্রহর্তং | কাবাভজেন্নহন্নে্চরণারবিন্দৎ হা! ধিক্বিধেষয়ি 
জনে কুলটাপবাদঃ ॥ ২৯৭ | 

শ্রীমতি রাধার উক্তি। কোন নারী না মথুরায় দি 
বিক্রয় করিতে যায় যমুনায় জল আহরণ করিতে 
'! কেনাযায় হরির চরণ কূপ রবিনের ভজনায় 
বাকোন নারী দ| করে। হা বিধাত! কোমাফে 



১১৯ কম্ি্ানদ্দ লহ । 

ধিক ফেল আমাকে কুলটা বলিয়া জগতে প্রক1শ 
করিলে ॥ ২৯৭ ॥ 

কন্ত,রীবরপত্রতঙ্গনিকরোভ্রফৌ।ন গগুস্থলে ন দুপ্তইলখিচদ্দনৎ 
স্নতটেধোৌতং ননেত্রাঞ্জনৎ । রাগোন স্বলিত স্তবাধরপুটে 

ভাঙ্দুলসন্থদ্ধি'তং কিংকুষাসি গজ্জেক্্ মন্দগমনে কিস্বা শিশুস্কে 

পতিঃ।| ২৯৮ || 

(কোন সখি প্রাতঃকাঁলে প্রিয় সখিকে বলিতেছে। 

সখি! তোমার গণুদেশে কন্তরী অন্ুলেপন দ্র হয় 
না, নেত্রের অঞ্জন ধৌত হয় না তোমার অধরে 
পাস্তের তান্বুল রাগ বদ্ধিত রহিয়াছে । হে গজেজ্ছ 

সদৃশ মন্দগামিনি সথি। কি পতি সন্মিধানে রুষ্ট 
হইয়া যামিমী যাপন করেছ না তোমার পতি শিশু 
খলিয়! রভি ক্রিয়া! জানে না আমাকে বিশেষ কিয় 

হল | ২৯৮॥। 
প্রত্যুক্তি। 

লমায়াতেকাত্তে কখমপিচকাঁলেন বহুন1 কথাভির্দেশীনাং সখি 

রজনীরত্বং গতবতী | ততোযাবল্লীল! কলহ কুপিতাস্মিপ্রিয় 

ভমে সখিসপত্বীব প্রাচী দিগিয়মভভাবদরুণ। || ৩৯৯ || 

উত্তর। ছে সখি! বহুকালান্তর কাস্ত সময়াত হইলে 

পর, স্বদেশের কখোপকখনে রজনী অদ্ধ গমন করে- 

শেল। শিয়ে প্রিয়তমে আমি লীলা কলহ করায় 



কঙিতানিন্দ হয । .. ১৯৪ 

ফুপিত হুইয়। কিয়ৎকাল তি বাহিত করিলাম তৎ- 
পরেও স্বপ্ধী সদৃশী প্রাচীদিক অরুণ কিরণগ্রস্তা হই- 
লেন আর কি বলিব ॥ ২৯৯ ।। 

আকারেণ শশী গিরাপরভূতঃ পারাবতশ্চম্বনে যানেহংসবরো 
গুণে মনপিজোরত্যাং প্রমতোগজঃ ইখংভর্তরিমে সমস্তযুবত্তি 
্লাঘে গ্রবংকিৎক্রবে মন্ভীগ্যেন বিবাহিত পতিরসৌ স্যাৈধ 
দোযোযদি || ৩০০ || 

আকারে চন্দ্র সদৃশ, বাক্যেতে কোকিল তুল্য, চুম্বনে 
পারাবত সদৃশ, গমনে উত্তম হংস তুলা, গুণে কন্দর্প 
রতি বিষয়ে মত্তমাতঙ্গ সদৃশ এতাদৃশ ঘুবতিগণ 
কর্তৃক প্রসংশীয় স্বামিতে ,আক্ষেপের কথা আর 
কি বলিধ এনূপ পতি সন্গিধানে থাকেন না এই 
দোষ ।। ৩০ || 

বক্ষপীঃকচিৎ কচিদছে। কচিদেববাণী নৈকত্ত্রধীরবসতঃ সততং 
বিরোধাৎ। চিত্রংপরং তদছুভত্বত্বয়ি সগিবাদো মন্যে তথান্তি 
হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দঃ |॥ ৩০১ ।। 

হে ধীর, নিরন্তর সপত্বি বিরোধ জন্য কোন স্থানে 
লক্ষ্মী কোন হ্থানে সরস্বতী বাস করেন। উভয়ে 
এক শ্ছলে কখন বাস করেনন। কিন্তু এক বিচিন্ত্ 
মর্শন করিতেছি সেই সপত্থি ভাবাপন্গ উদ্ভয়ে তো" 
মাতে সম্যক্রপে খ্বর্থাৎ নিরহর খাস রুরিতেছেদ 



১১৯ কবিভনঙ্দ লহয়ী। পু 

ইহাতে আমি এই মনে করি, ভগবান মুকুন্দ তোমা 
হৃদয়পন্মে বিরাজিত আছেন || ৩১১ || পু 

শ্রীমম্ধীরতবাননেচ ভবনে খাঁচা বিবাদারম। সাদৃশ্যাদরতঃ 

হকীর্তিদরতঃ ৪পগ্মাতদন্তহিতা। | তভীতাভবতোমুখে ভগবতী 

াণী মুষ্নুত্যুতি পদ্মাক্ষোইপিযতোভবদ্ধদিনরোজাতে সদা" 
তিষ্ঠতি ॥ ৩০২ | 

হে শ্ীমন হে ধীর । 'তোমার আননে ও ভবনেতে 

সরশ্যতির সহিত কমলা নিবান করিতেছেন। তাহার 

কারণ উভকে তোমার মহন সমাদর আছে এবং 

তোমার স্থকৃতির ভয়ে লক্মী তোমার অস্তঃপুরে বাম 

ফরিতেছেন। তাহাকে দর্শন করিয়া ভগবধতি বাণী 

তোমার আমনে নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিবার 
কারণ ভোয।র অন্তঃপুরবাসিনী কষলাকে বঞ্চন। 

করিয়। তোগার হৃদয়ে নিবাস করিতেছেন যে ভগ- 
বান তাহাকে উপভোগ করিতেছেন ॥ ৩০২ | 

পুঙ্থানুপুঙ্থবিষয়ং পরিসেব্যমামে! ধীরোনমুঞ্ধতি মুকুদ্দপদয, 

ধিদ্দং। সঃগীতধাদ্যলয়সাম্য বশংগতাপি মৌলিস্থ কুন্তপরি 
রক্ভিযললটীব ।1 ৩০৩ ॥ 

পুর্ধানুপুগ্ব অর্ধাৎ বিশেষ রির্শেষ রূপে সর্বদা বিষয়ে 
খন রক্ত থাকিলেও মোক্ষদাত! ভগবান ঘুকুদ্দের 
এব! কখনও গ্যাগ কর না| যেপ গহগাত বাধ্য 



কিতা নন্দ লঙ্াি | ১১৩ 

গ্য় সমপ্রদ যে নট মস্তকশ্থিত কলসফে বিশ্যা়ণ 
ইল না ॥ ৩০৩ ॥ 

মৃত্যগীততনমি লয়ক্নটো। মৌলিদ্িতং কলসং মবিম্মরেছ। 
এবমেব কু্টকর্ম্মসর্ববদ| সর্ব্বভূতহ্বহৃদমাবিস্মর ॥ ৩৯৪ & 

নৃত্যর্গীত তান লয় প্রানকারক নট, যেদ্প মন্তকস্থিত্ত 
ফলসকে বিস্মরণ হয় না তজপ সমুদায় প্রাপিগণে 
সৌহদ্য ভাব কখনও বিশ্মরণ হয় না ॥ ৩৪ ॥ 

ধূর্তস্যবচনে কাস্থা কচিৎসত্যং কচিন্যৃষ। | কাচত্রোউ্রুংকচি- 
ছি শ্রাবণস্যপিমেষখা ॥ ৩০৫ ॥ 

ধূর্তের অর্ধাৎ শঠেন্স বাক্যে নির্ভর করিবে না যেখ্তে 
কখন সত্য বাক্য ক্ষয় কখন মিথ্যা! বাকা কয়, যে 
প্রক্কার শ্রাবণ মাঁসে্স হৃটি সর্ধবত্র সমান হন্ন না ॥৩-৫ 

উপকারিণি বিশ্বন্তে শুদ্ধমতে। ঘঃ সমাচরতিপাপং। তং জনম 
সত্য সন্ধং ভগবতিবন্থধে কখং ধহনি ॥ ৩৯৬ ॥ 

যে ব্যক্তি উপকারি বিশ্বালি শুদ্ধমতি ব্যক্ষিতে পাপা 
চন্নণ সম্যকল্ধপে করে, হে বনুধেমাতঃ | দি ছি 
প্রচ্কারে লেই পাপাক্সাকে বহন কর ॥ ++ 8 

কলের্দসপমহআি বিষ্ুস্তিষ্ঠতি যেদিনীং ৫ নিন্রানি 
তোয়ং তাদ্বৎ গ্রাম্যদেবতাঃ ॥ ৩০৭ & 

কলি বশ সহজ বর পা দি দিতে ক 
দেন তাহার অঙ্থকাল গঙ্গা ঈাপ কিভিছে গাকিবেন 

৯৫ 



৪১৪ কখিগানত্দ লহাি । 

।  দ্তার অন্ভকাল গ্রাম্য দেবতাগণ পৃথিবীতে আঅবন্থান 
ক্িবেন ॥ ৩০৭ ॥ 

খাললোপি বহুতীভাতি মহত যদিদীয়চত 1 শভুদতহগ্যগথাতোয়ং, 
গঙ্গাঞ্চভুরিবিস্তৃতং ॥ ৩০৮ ॥ 

মহৎ ব্যক্তি ম্ঘল্প দীন করিলে বছু হুইয়। বিয়াজিত 

হয়। যে প্রকারে দেবাদিদেব মহাদেখ কর্তৃক পৃথি- 

ৰীভে দত্ত যে গঙ্গোদক ব্যাপকরূপে দীপ্তি পাই- 
তেছেন ॥ ৩০৮ ॥ 

ফবিনাচ বিভুর্বিভুনীচ কবিঃ কবিনাবিভুন! প্রতিভাতিসতা ॥ 
পয়সাকমলং কমলেন পয়ঃপয়সা কমলেনচ ভাতিনরঃ ॥৩*৯। 

কবি দ্বারায় বৈভব হয় বৈভৰ দ্বারায় কবি হয়। 
ধৈতব ও ফাঁবদ্বারায় সভ। শোভিতা হয়। যে রূপ 
জলছারা পন্মের শোভা হয়, পদ্মেরদ্বারায় জলের 

শোভ। হয় এবং পদ্ম ও জল উত্তয়ের দ্বারায় সরো- 

বরের শোৌভ। হয় ॥ ৩৯১ ॥ 

বালঃকাঞচনপিঞ্জংর নৃপকলপাস্তোজৈ ব্যানোর্মারদনং | ভক্ষং্থা 

রসাল দাড়িমকলংপেয়ং হুধাভৎপয়ঃ। পাঠাৎ মংলদিরাষ 

নাধ গততং খীর্তকীরল্তমে | হাছাহস্ত তথাপিজ্ন্মবিটপে 

ক্োড়ে মনোধাবতি ॥ ৩১০ ॥ 

ঘর্ণ পিঞজরে বাস, নয়বরের হস্তকমল দ্বারায় দেহ 

'স্বার্ষিত হয, হন্থাছ। ঘাড়িমফল ক্ষণ করে ও অধ 



কিতানপ লঙ্দী। ১১৫ 

'সম পোগধা পাঁন.করে এবং মৃপমতা ঘধ্যে নিয়ত 

সুমধুর রাম নাম পাঠ করে তখাপি আক্ষেপের বিষয় 

এইশিযে, বনজ পক্ষি জন্ত নিয়ত আমার মন ফ্োোঁড়ে 
ধাবিত হয় ॥ ৩১০ ॥ 

অসম্তষ্টাবিজানফাঃ সম্তষ্টাশ্চ নরাধিপাঃ। সনজাগণিষানধী 
মিলক্জাচকুলাঙজনাঃ ॥ ৩১১ ॥ 

আসব্যউ দ্বিজ ন্ট ছয়, সন্ত রাজা নষ্ট হয়, সলঙ্জ 
যেশ্টা নট হয়, নিল্জা কুলাঙ্গনা নষ্ট হয় ॥ ৩১১ ॥ 

বিরহানন সন্তুপ্ু।ভাবিনী কাপিকামিনী নবাঙ্থানি সমুৎ ক্জ্য 
গরহণে রাহবেদপ্ধী ॥ ৩১২ ॥ 

বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কোন কামিনী গ্রহণ পময়ে 
মৃতম অঙকে উৎসর্গ করিয়া রাহুকে প্রদান করি- 
তেছে ॥ ৩১২ ॥ 

মলয়াচলপভৃতে বাতেয়াতে শনৈঃশনৈঃ। নিনি্গ ধানয়াদ্ 
কাচিৎ কামিনী যামিনিমৃখে ॥ ৩১৩ । 

মলয়াচলের বায়ু সসাগমে কোন কামিনী ভাবিনী 
হইয়া যানরকে নিন্দা করিতেছে । অখধা বাশছে 
ছু করিয়া নরকে দিদ্দা করিতেছে ॥ ৩১৩ & 

মধুিক্ষাত1! নকুত্রদৃষ্ট। নশ্রায়তে হেমযৃগস্বার্ডা । তথাপি 
তৃষা রঘুনন্দনন্ত বিনাশিকালে বিপরীত বুদ্ধি) ॥ ৩১৪ 

কোপ গ্ছানে পর্নগ' জন্যে না, হেসসুগের 'খাডীর 



১১% কখিক্যালা গাুরী। 

পাহগ ছয় না। তথাপি ৫ঘ রধুমজানের শ্বরষ্গের 
প্রতি ধাদনা হইয়াছিল, সে কেবল শহিদ হ্ই- 
বাস নিমিত || ৬১৪ ।। 

দদাসস্ভোহভিগম্তব্যা যদ্যপুযুপদিশস্তিনঃ। ইল কথান্তেযা 
ঘুলদেশাভবস্তিহি ॥ ৩১৫ | 

সর্ধবদ! পণ্ডিতগণের সন্গিধানে নানীর করিবে, 
কারণ উপদেশক পঙ্ডিতগণের কথ! শ্রবণ, মনুষ্যগণের 
উপদেশ হম্ব ॥ ৩১৫। 

প্রতিকুলতামুপগতেহছিবিধো বিফলত্বষেতি বহুসাঁধনতা! | অব- 
লন্ঘনায় দিনভর্ত, রতৃল্পপতি সৎকর সহ্ত্রমপি ॥ ৩১৬ ॥| 

ধিখাত। প্রতিকুল হইলে বনু সাধন বিফল হয়, থে 
প্রকার সূর্ধ্যদেবের কিরণ সহজ হইলেও অবলম্বন 
মা করিলে বিফল হয় ।। ৩১৬।1 

অকারণ দুখগ্ানিঃ কঠিনত্বং বিশালত1। উন্নতি; পরতাপাস়্ 
মীন কুচস্থাচ 11 ৩১৭ | 

কোন কারণ প্রাপ্ত ন! হইল়াও খল ্ যক্িগণের মুখয়ান 
কঠিন হয়। যে রূপ ম্বভাখতঃ পরপীড়া নিনিত নীচ 
ব্যক্তিগণ  স্তনঘয়ের উন্নতি, মুখখযান, ও না 
জন্যে |॥ ৩১৭ ॥ 

ধাদেমফিংযোনদষাতি সাতে বলেনকিংযস্ছরিপুং রাতে | 



কন্দিতানদ্দ, লী । ১১৭ 

ঞমন্ডেনকিৎ যোনহিধর্ঘমাচর়েং | বিশাল যো ন জিতে 
জিয়োভবেহ ॥ ৩১৮ | 

যে ধস উপভোগ নাহয় সে ধনে কিহয়। যে বলে 
শা দমন না হয় সে বলেকি হয়, যেজ্ঞামেধর্মনা 

জন্মে, সেজ্জ(নে কি হয়, যে আত্মায় জিতেক্ছিয় না 

হয় সেআয্ায় কি হয় | ৬১৮৭। 
পরোপি হিতবান্বন্ধু বন্ধুরপ্যহিতঃপরঃ। অহিভোদেছ- 
ভোব্যাধি হি মারণ্ামেৌষধহ | ৩১৯৭) 

পরও হিতকারৰ বন্ধু হয়, বন্ধু যের্যক্তি সে অহিত- 
কর হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত এই যে, দেহজ ব্যাঁধ 
অহিত করে, অরগ্য উষধ হিতকারি হব ॥ ৩১৯ 1 

অবিক্রদ্বাবিরদ্ধাঃ দ্য বিধাতরি বিরোধিনি। হখ্ধসন্তুক চুর্খানি 
দ্হ)ত্তে সলিলৈরপি 1 ০৭ ॥ 

বিধাতা বিরুদ্ধ হইলে অবিরুদ্ধ হে সেও বিরুদ্ধ হয় 
যেরূপ দগ্ধ সন্ভুক চুর্ণকে সলিলও দাহ করে । ৩২৭ ॥ 

ঘাঁধদেব কমলাকৃপান্ঘিতা ভাবদেব ভবনং বধূংস্থখং। পৌরুষা- 
স্থিত তনুর্জনাদরো নবাস্তিচেৎ প্রথমবর্ণবর্জিতঃ 7 ৩২১ || 

বেপর্য্যস্ত কষলাদেনীর কণা থকে, ডারঝ্কাদ গধ্যত্ত 
' সান, বধু হখ জন পযাজে মানা, মযুষ্োর কলাধরণীয় 

খাকে,লেই কমলা কপাহীন হইলে প্রথমবর্ণ যর্জদিত 
হয় মর্গাঃ রমলার। ক হীন হয় মল। খা 11২১1 



১%৮ কা্খিতানলা 'ফাড্রী 1 

ফামংক্রোধংতকরং ম্নেহমৈক্যৎ লৌহদমেষচ 1 মিত্যৎহর়ে। 
বিদধতো ঘান্তিতশ্ক্নাতাৎ হিতে 11 ১২২ ॥ 

“কামনা ফোধ ভয় স্পেহ এক্যত! পৌসাদা্এই সমুদায় 
থে নর পিত্য হরিতে বিধান করে সেই নর হরির 
সারোপ্য খুক্তি প্রাপ্য হয় 1 ৩২২ 1 

হ্বশীলোভ বধন্্মাত্সা মৈত্র প্রাণহিতেরতঃ 1 নি্বত্যথ! প্রপবগা 
পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ | ৩২৩।1 

ছে মৈত্র! তুমি শীলতা সম্পন্ন ধর্দান্া সব্বপ্রাণের 
হিতে রত হও। বে প্রকার নদীসমস্ত, নিদ্লাগতি 
স্বারা, উত্তম সম্পদ রদ্বাকরকে প্রান্ত হন | ৩২৩ ।। 

সম্তহঃকোহপি নদন্তি যদিচে দ্া,ঃখেনজীবস্তিতে | বিন্বাংসোহপি 
নসন্তি সম্তিষদিচেদ,$খেন জীবন্তিতে। রাজানোপি নসন্তি 

সস্তিষর্গিচে তঙ্কাকর গ্রাহিণঃ দাতারোপি, নসস্তিসস্তিযদিচেৎ 

নেবানুকুলাইকলো। 1॥ ৩২৪ || 
কলিতে মত্মনুষ্য নাই যদিও সত মনুষ্য পাছে তাহা 
দিগকে দুঃখে জীবিত থাকিতে হয এবং বিদ্বানও 
কিতে নাই যে ছুই এক জন বিদ্বান আছে তাহাক্ন 
নিতান্ত অহক্কারাদিত, কলিতে রাজাও নাই যে ভূপতি 
খাপ জাছেন তাহাদের কর গ্রহণেতেও ব্যগ্রতা, দাতাও 

কাজল অভাব,ঘে দতৃগণ আছে তাহার! দেখানুকলে 

রত খ্যভিিগকে দান করিয়া! াকেন 7২৪ ॥ 



কখিতাদলা লহ । ১১৯ 

সন্ধাাবঙগন বেলাক়াং তন্তড়াগংদিজোতমৈং। অভ্রজ্িয়াপযং 
গুপ্তৎমর্ধ্যাদ| দশবার্ধিকী | ২৫ | 

সন্ধান্ধিন্দন বেলাতে সেই প্রপিদ্ধতডাগে গমন কর, 
এই প্লোকের ক্রিষাপদ গোপনে আছে পণ্ডিইগণকে 
ক্িম়্াপদ প্রকাশ করণে দশবার্ষিক মর্যাদা অর্থাৎ 
সময় দেওয়া হইল || ৩২৫ | 

তিআোতার্ধ্য স্ত্রিশালাশ্চ এযোভূত্যাশ্চবান্ধবাঃ | ধ্রুবং বেজ 
বিরুদ্ধাশ্চ নহ্যেতে মঙ্গলপ্রদা; || ৩২৬ ॥। 

তিন ভার্ধা! ত্রিশাল অর্থাৎ তিন গৃহ তিন ভৃতা তিন 

মিত্র এই বেদ বিরুদ্ধ তিন কখনও মঙ্গলপ্রদ হয় লা 
|| ৩২৬ 8 

প্রাপাঁতায়েবমুৎপন্ে চান্নমন্তি যতস্ততঃ ।লিপ্যহে ন শপাপেন 
পদ্মপত্রনিবাস্তস || ০২৭ || 

কোন কারণে ভীবন নট হইরার স্ভাবন' হইলে পয় 
নিষিদ্ধ স্থানেতেও পন্মপত্রে যেরূপ জলম্পর্শ হয় ন! 
তদ্রুপ অন্ন তক্ষণে পাপতাগী হয় না ॥ ৬২৭ ॥ 

পিতরোধনলুকাশ্চ রাজ! খরগাধরস্ত্রথ! ছেবতাবলিবিচ্ছ্তি 
কোষে হাতাভবিষ্যতি ॥ ৩২৮ | 

কোন অরিজ্র ব্যক্তি বল্তেছে, পিতা ধনুর ইচ্ছো 
ফরিতেছেম, রাজ। কর জন্য খড়গ হতে জান এবাবং 



সহ ফদিতানলা লছরী। 

ফেবগণ লি অর্থাৎ উপহারকে ইচ্ছ। করিতেছেন 
আমার পরিত্রাণকর্তী কে হইবেন 11 ৩২৮ ॥ 

ভাঙগ্যংকলতিসর্ধ্বত্র ন বিদ্যা নচপৌরুঘহ । লর্খুঃ্রমখনাল্লেছে 
হরিলপ্নীংহরোগরং 1। ৩২৯ 1।। 

পুরুষসন্থন্ধি ভাগ্য, বিদ্যা ও পুরুষত্থ অপেকা ন। করি" 
যাও ফল প্রদান করে, ইহার দৃষ্টান্ত ভগবান নারায়ণ 
লু মস্থলে কফমলাকে লাভ করিলেন, অহণাদেষ 

দেবাদিদেব হুইয়াও হলাহল গরলকে লাভ করি- 
তেলেন 11 ৩২৯11 

'অজরজঃ খররজ ভ্থাসন্মার্জনীরজঃ। জ্্রীণাংপাঁধরজস্চৈষ 
শঞজাদপিহয়েৎজিয়ং || ৩৩০ || 

গজ অর্থাৎ ছগ খুররজ, গর্ধভ খুররজ আর লহযাঞ্জবী 

রন্গ গু স্্রীপদরজ এই সমুদ্ধায় খুলি ইঞ্জের (সম্পততি- 
কেও মত্ট করিতে শক্ত হান 1 ৩৩৯ || 

গুযুপত্থীঞ্চযুষতীৎ নঃভিবাদেতুপাদয়োঃ 1 বলবানিক্রিয়গ্রামো 
ব্িদ্বাংস মন্ুকর্ষতি 11 ০০১ ।। 

যুবতী গুরুপত্ীর পাদস্বয় গ্রহণ করিঘ! গমভিবাধস 
করিবে না। কারণ ঘলবান ইত্জি় সমুদয়, বিছান 
স্ক্তিকেও আকর্ষণ করে )8 ৬০৯11 

গলাকজতী'তি ধিষয়ে প্রধদা বিকৃত, আর্থোগদ্য় দি নিয়তং 



কহিন্াদন্দ লী! ১২১ 

হিচেতঃ। [র্টাষধূরিষ করেণপতিংস্পৃশস্তী ০৮৬ 
জারনায় 1 1| ৩৩২1 

কোদকিঞভক্ত আক্ষেপপূর্বক ধলিতেছে। হায় টস 
কেরল লোকের প্রতীতি জন্যই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া 
থাকি; কিন্তু অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে নিয়তই চিত্ত প্রমত্ত | 
যেমন শয়নস্থিত! ভষ্টাঙ্গনাগণ করম্পর্শ্বার! পতিকে 
প্রতীতি জন্মাইয়। গুপ্তাঙ্গ উপপতির প্রতি অর্পণপূর্ববক 
তাহারই মনমোরথ সিদ্ধি করে ।। ৩৩২ ॥ 

আশয়া যেজনাদাস। স্তেদাসাজগতামপি । আশাদাশী কৃতা- 

যেন তহ্থা দাসায়তে জগৎ || ৩৩9 ॥ 

আশাকর্তৃক যাহারা দাস হয় তাহাদিগকে জগন্তেরই 
দাস হইতে হয়, কিন্ত শাশাকে যিনি দাসী করিতে 
সক্ষম হম, জগৎলংসারই তাহান্ দাস || ৩৩৩।। 

মাভীমম্পুশ পাঁদাভ্যাৎ একাদশ চমুগতিং | পঞ্চানামপিষো 
ভর্ত। নালো প্রাকৃত মানুষঃ 1 ৩৩৪ ॥ 

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিয়াছেন । হে ভীম! 
€ঘ ব্য্তি পাঁচজন মাত্রেকেই ভরণপোষণ কারে তাহা- 
কেও প্রাকৃত মগুষ্য বল! যায় মা, তব "একাদশ 

* চর্ুপতি রাজ ভুর্যোধনকে পদথার! স্পর্ণ করিও না 
11 ৬৩৪ 11 

ৃঁ ১৬ রী 



১২২. কধিষ্কাবন্দ লহদী । 

ছলিরসায়মপহত্যশক্বয়! শ্বীকতং রমগিপলায়নন্তয়। । মানসে 
মম নিতান্ত তামসে নন্দনন্দনকথং নলীয়সে ॥1 ৬০৫1 

ফোন ভক্ত ব্যর্তি বলিয়াছেন। হের্ঞ্চ! তুমি 
মবনীত চুরি করিয়াছি বলিব খদ্যগি শঙ্কাপূর্বক 
পলায়ন করাই অবধারিত করিয়া থাক, তবে নিতান্ত 
অন্ধকারারৃত হইয়াছে, যে আমার মন তাহার মধ্যে 
কেন লুকায়িত হও না |) ৩৩৫ || 

শবলাধভ্রপ্রবল। শিশরধনীশো! নিরক্ষরোমন্ত্রী | তত্রধনাশ। 
কাব। জীষনমপি দংশয়ৎ ষন্যে |॥ ৩৩৬ || 

যে স্থানে স্্রীপ্রবল। এবং যে স্থানে শিশু রাজা, আর 

বেস্থানে ঘূর্থ মন্ত্রী, সেস্থানে ধনের আশ! দুরে থাকুক 
জীবনই লংশয় জ্ঞান করিতে হয় || ৩৩৬।। 

মিঅংম্বচ্ছতয়! রিপুংনয়বলৈলুর্ধিং ধনৈরীশ্বরং কার্য্েন ছিজ- 
মাদরেণ ঘুবতীৎ প্রেন্বা গুৈর্ববান্বান্। অতুযুগ্রং স্ততিভিগু রূন্ 
প্রণতিভিন্মুর্খং কথাভির্ববুধং রিদ্যাভীরসিকং রসেন সকলৎ 
শীলেন কুরধর্যাষশং 11 ৩৩৭ | 

শীলত! থাকিলে তদ্দারা সকলকেই বশীভূত করিতে 
ধক্ষম হয় । ধখ।--মিত্র ব্যক্তির প্রতি নির্শলতা 
প্রকাশ করিবেক, তাঁহাহইলে হদ্াপা অবশ্যই 
তাহাকে বশীভূত হইতে হয়| তক্জরপ রিপুগণকে 
বলপ্রকাশ ছারা, নুন্ধ ব্যক্তিকে ধনদারা, জগদ্বীশ্বরক্ষে 



কষিতানন্দ লঙ্রী | ৯২৩ 

সকার্্যদ্বারা, আক্ষণকে আদরদ্াকা, আ্রীকে প্রেমঘারা 
খবাঙ্বদদিগকে গুণন্বার1, অতিরাগান্ধ ব্যক্তিকে স্ততিবাদ 
দ্বার, গুরুগণকে ন্রতাদ্বারা, মুর্খব্যক্তিকে বাক্য- 
লিন্যাসদ্ধার!, পণ্ডিতগণকে বিদ্যান্থারা .এবং রসিক 
ব্যক্তিকে রসঘ্বার বশীভূত করিবেক || ৩৭ 11 

অন্তংগচ্ছসি গচ্ছগচ্ছস্থমতে স্বস্তাস্ত নিত্যংপথি বক্তব্যৎ কিয়- 
দর্তি নাথ জগদানন্দৈক পিন্ধোরযে । নাহংকৌরবিণী চকোর 
নিবহস্তৎ প্রীতিরিন্দদয়ে পদ্লিন্তানগতিরর্বনাদিনপন্তিং ম্র্ভব্য 
মেতৎ পুনঃ || ৩৩৮ || 

পদ্দিনী দুর্য্যের প্রতি বলিতেছে। হে স্বমতে ! জগ- 

তের আনন্দ বিষয়ে সিন্ধুস্বরূপ এক মাত্র রবি ভূষি 
অস্ত যাচ্ছ যাও পথে তোমার মঙ্গল হউক, কিন্তু আ- 
মার একটি নিবেদন, দেখ, চন্দ্রোদয়ে ঘাহাঁদিগের 
গীতি জন্মে আমি সেই কৌরবিপ্বী নহি এবং চকোর 
সমূহও নহি, অতএব নিজ প্রণপ্লিনী পদ্মিনীর যে এক 
মাত্র দিনপতি ভিন্ন গতি, নাই ঞইটি যেন তোমার 
স্মরণ পাকে | ৬০৮1 

পেখেসদৈব বিয়ান্ পুরুষক্রমেণ দাসম্তবৈবজগতি গ্রতিপাঁদ- 
ঝাখি | হে কৃফাবঞ্চদিত্ত মস্তক দুতগো্টী, নি নখঠা 
মহাদাগ্যায়াকিং 1 ৬৩৯ | 



৯বি কবিতানন্দস লছদী। 

কোন কৃষ্ণতক্ত বলিতৈছেন। হে কৃষক 1 আমি ঘদিচ 

পুরুষানুক্রামে সদাকালই বিষয়ের সেষা করিয্প। ধাঁকি 
কিন্তু মহারাজকৃতান্ডের কিন্বয়গণঙে বধ্চছা করিবার 
জন্য তোমার দাস বলিয়াই জগতে প্রকাশ করি। 
শঠ লৌকের। মহ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিয়া কি 
ঘাট অবতরণ করেন না | ৬৩৯।। 

বেলাবনালী যর্দিনীরদান! মাকাঞ্তে নীরনিষেচনানি। গল্ভী 
ক্নতাব। বছুনীরতাব! তরঙ্গিত। বা জলধের্” থৈব | ৩৪০ | 

সম্ুঞ্জতীরস্থ বনসথুহকে যদ্যপি মেখের জলের আ- 

কাজা করিতে হয়, তাহাহই লে সমুদ্রের বহুনীয়- 
তাঁও বুখা,গভ্ভীরতাও বৃথা! এবং তরঙ্গিতাও বৃথা ॥৩৪, 

করৈরেবাত্যুপ্রৈঃ প্রতপতিরঘূনাং কুলপতিঃ কৃপালেষৎ মাতা 
নকুরুতেষতঃ কণ্টকময়ী | পতিঃপ্রাণাধীশং ক্ষণমপি বিরামৎ 

নক্কুরূতে বিধৌবামেবামঃ হুহৃদপি নকামঃ প্রভবতি 1৩৪১। 

ঘনগমনোন্দুখী সীতা অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত হইয়া! 'আ- 

ক্ষেপ পূর্বক বলিতেছেন। রদুবৎশের কুলপতি 

সূর্ধ্যদেব অতি উগ্রকরদাঁর1 সন্তপ্তা করিতেছেন এবং 

মাত! বগ্রুমতীর কূপালেধ মাত্রও নাই, এই জন্য তিনি 

ক্ষণ্টকময়ী হইয়াছেন, পদ নিক্ষেপ করিতে শক্তা হঈই- 
তেছি না, আর প্রাণের অধীখর গতি দ্লায়চন্। ইবিও 

গপকাল নিরাম করিতেছে না) অতএব বিগাতা বধ 



কষিতাবন্দ লহযণ। ১২৫ 

বায় হয় তখন মৃহঃ ব্যক্রিও বাম হয় কোন কার্ষ্েই 
আইনে না ॥ ৩৪১ ॥ 

জাস্তিস্েতস্কবছেন কিৎ কিমরিভিঃ ক্রোধোস্তিচেদদেহিনাং 
জাতিস্চেদনলেন কিৎ যদিহ্হৎুদ্রব্যোষধিঃ কিংফলং। কিং 
সর্পৈর্ঘদিছর্জদঃ কিমুধনৈর্বি্ঞান বিদ্যাঘদি ভ্রীড়াচে্ কিমু- 
ভঘৈং ছকবিত। যদ্য্তিরাদ্যেনকিৎ ॥ ৩৪২ ॥ 

যদ্যপি ক্ষমা গুণ থাফে তবে কবচের কি প্রয়োজন, 
ঘি ক্রোধ থাকে তবে শত্রর কি প্রয়োজন, যধ্যপি 

জাতি থাকে তবে অগ্নির কি প্রয়োজন, যদ্যপি 
সৌহৃদ্যভাব থাকে তবে দ্রব্য এবং ওষধির প্রয়োজন 
কি, গার যদ্যপি ছর্জন হয় তবে সর্পের প্রায়োজন 
কি.আর যদি অনিন্দনীয়। বিদ্যা থাকে তবে ধনের 
কি প্রম্নোজন, আর যাহার লজ্জ। আছে তাহার ভুষণ 
গণের কি প্রয়োজন এবং যে ব্যক্তি হ্কবি হন তাহার 
'রাজোরই ব] প্রমোজৰ কি ॥ ৩৪৯ ॥ 

ক্তাতিজ্ঞাতি বিরোধেন উভয়োর্মরণৎ ভবেৎ। শিংনপা মূল 

পত্রাত্যাং সপয়োর্মরণংযথা ॥ ৩৪৩ ॥ 

জাতিতে জাতিতে রিয়োধ উপশ্থিত হইলে উনতয়- 
কেই কালকবলে পতিত হইতে হয়। যেসন শিংলপা 

সক্ষের খল এবং এঁতারা উদয় পেরি যয়ণ হইয়া 
ছিল ॥ ১৪৩1 



১২৬ কবিভামন্দ লহ্য়ী। 

সৃভাঃশরীরগুপারং স্বীকর্তীরং বন্ধ! | ছুশ্চরিত্রেবহসতে 
স্বামিনং স্থৃতবৎসলং ॥ ৩৪৪ ॥ 

শরীর মার্ক ব্যক্তিগণকে যমরাঁজ উঁপহাঁন কয়েন, 
ঘে কাহার শরীরকে তুমি মার্জনা! ক্র এবং রাজা- 
গণকে পৃথিবী উপহাস করেন যে, কাহার পৃথিবী 
লইয়া তুমি গৌরব প্রকাশ কর। যেমন ছুশ্চন্নিত্র 
স্্রীগণ স্বতবগুসল পত্িকে মনে মনে উপহাস করে, 

যে কাহার সন্তানকে তৃষি বাৎসল্যভাব প্রকাশ করি- 
তেছ॥। ৩৪৪ ॥ ও 

দ্েবিণহ পরিমিতমধিকব্যয়িনৎ জনমাকুলী কুরগতে। ক্ষীণা- 
লমির পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ ॥ ৩৪৫ || 

পরিমিতের অধিক ধন ব্যয়শীল জনকে ধন আকুল 
করে,যেরূপ পীনস্তনীও স্থলজঘন। কুলবতী কামিনীকে 
আঞ্চলহীন'বসন, আকুল করে ॥ ৩৪৫ ॥ 

মাডূক্তংক্ষীয়তেকর্্ম কল্পকোটিশতৈরপি । অবশ্যমেবভোক্তব্যৎ 
ংকন্মশুভাশুভৎ ॥ ৩৪৬ ॥ 

কোটি কল্পেতেও ভোগ ভিন্ন কর্মক্ষয় হয় না। শুভা- 
ওভ কর্দ্ের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয় ॥ ৩৪৬ ॥ 

'সত্যবানী পরদারলেবা সঙ্গিগ্রছোছুষ্ট জনামুরাগঃ & পাঁপে- 

সুরক্কি হৃকৃতে বিয়রয়ৎ আ্বভাবঃ কলিব সলস্য & ৩৬৭ ॥ 

সর্বদ। মিথ্যা বাক্য ও পরদান্েে সাশক্তি সতেরনিগ্রহ 



কবিশ্ানন্দ ল্্রী 1 ১২৮ 

অআগতের সহিত জনুরত, শুত কার্যে বিরাগ,পাপকর্দে 

অনুরাগ এই সমুদ্ধাক়্ কার্ধয কলিবসল রাজার স্বভাব 
॥ ৩৪৭ ॥ 

পঠভাংশঠতামহুনিশং স্থচিরং ভেদমধীত্যবেদং 1 পটুতানৃন্ভ 
জল্লকম্পনে ক্রিয়তে তস্যানৃপস্থ বশ্টুত৷ ॥ ৩৪৮ ॥ 

দিবারাত্রি শঠতা অধ্যয়ন সুহ্ৃত্তেদ করণে নিপুণত! 
মিথ্যা বাক্য সর্ববদ1 কল্পনা ও জল্পনা কর! কলিবছ- 

সল রাজ। সেই নরের বশতাঁপন হন ॥ ৩৪৮ ॥ 
রাঁজাবিবুদ্ধিঃ কিতবাঃসদস্ঃ$ খলঃসমাজঃ পিশুনশ্চমন্ত্রী । 
গরম্পরং মৎসরিণশ্চ €লাঁকাঃকুতঃমতামন্ত্র ওত প্রসঙ্গঃ 1৩৪৯॥ 

রাজ। বিরুদ্ধ বুদ্ধি, সদস্তগণ ধূর্ত, সমাজ 'খল, মন্ত্রী 
হিংস, সমাজ অর্থাৎ সভা অহঙ্কারাম্থিত, এমত রাজ্যে 
উত্তম ব্যক্তির শুভ প্রসঙ্গ কোথায় ॥ ৩৪৯ ॥ 

সৎপীড়নৎ পৌরুষমন্যনারী রতিবির্নোদো হনৃতরাঁগবীচ | 
নিত্যক্রিয়শিউজনাপকারো ্বীতিঃ প্রজানাং কঙসিবৎসলস্ক 

"৩৫ ॥ 
পরকে উৎ্পীড়ন কর! পরস্ত্রী হরণেতে পুরুষত্ব প্র- 
কাশ করা, মিথ্যা ঘাক্য কমে আড়ম্বর করা, শিল্ট- 

। জনের খপকার নিত্যকর্্ম, কলিবৎসল বাজায় গণেতে 

প্রজাগণের এই রূপ ব্যবহার হয় ॥ ৩৬৫০ 11 

| ৪ডজেগৌতম হুন্দয়ীহ হুরপতিশ্চজাশ্চ ভার্ধযাতগযোং | ধর্দো- 



১২৮ কখিতানন্না লঙ্রী । 

পিক্বয়মেব পারুনৃপতেঃ পত্থী মযাসীভথ] । গোপানাং বশিডা 
নিতান্তমভজৎ দেবঃস্বয়ংমাধবে! মুড়াঃ পঙ্ডিতমানিলো! বিধ- 
ধিরে দোষং পরক্ত্রীরতৌ || ৩৫১ ॥ 

দেবরাজ ইন্দ্র গৌঁতমের সুদ্দরীকে অপহরণ করিলেন, 
এবং চন্দ্র গুরুপত্বীকে হরণ করিলেন, স্বয়ং ধর্শ 
পরস্ত্রী পাওুপত্রীতে গমন করিয়ছিলেন এবং সাক্ষাৎ 
পুর্ণাবতার কৃষ্ণ গোপাঙগন। সহিত নান! প্রক্ষার জয়! 
সম্পাদন করিলেন | এই সমুদায় উত্তম উত্তম ব্যক্তির 
কণ্ম দর্শন ন! করিয়! মূর্খ পঞ্ডিতগণমাত্রই ঈরস্ত্রী গম- 
নেতে দোয় দেখাইয়।ছেন || ৩৫১ ॥ 

স্বপ্নেপিসত্যং ন কদাচিদুচে নিথ্যার্ণবোহয়ং গণকাধিরাজঃ। 
অমৃষ্যবাণী শশশৃঙ্গভঙ্গী মঙ্গীকরোত্যন্বর পুষ্পকল্প। ॥ ৩৫২ & 

মিথ্যার্ণবনামকগণক, স্বাপ্রিক অবস্থাতেও কখন সত্য 

বলে না। শশকের শৃঙ্গ, গগণপু্প এই লমস্ত অসঙ্গত 
বাক্য স্বীকার করেন || ৩৫২ ॥ 

হসভ্তীগ্বা হসম্ভীংবা হসম্ভীং বামলোচনাৎ। হেমন্তে নহি 
সেতস্তে তেনর। দৈববঞ্চিতাঃ 7 ৩৫৩ ॥ 

হেখন্ত সময়ে যে নর হান্বযুকত বাষঘলোচনাকে সেবা 

নাকরে, দেই নর দেবগণ কর্তৃক বঞ্চিত এ, ৪ 

সংশয় নাই | ৩৫৩ ॥ 



১০ 53121 আটা উ ৬ ২ তকরসয ৯ ৯ টার ॥ ৩৮) 

| 

কখমস্তহখং পরস্ত্িয়াখি যদি শঙ্কাশনমেব নেধাতে। ভধিতাতু 
বিনোদনং কুতঃপরনারী ধদি নোপখম্যতে ॥ 8৫৪ ॥ 

যদ্যপি শত্রাশন অর্থাৎ নিদ্ধি আদি মাদক দ্রেধ্য পান 
করিয়। পরন্ত্রীকে কামনা না করিল, তাহার আমোদ 

প্রমোদ প্রভৃতি পমুদায় অকারণ অর্থাৎ মিথ্য। ॥ ৩৫৪ ॥ 

দর্শেপি দর্শয়তি পুর্ণশশাঙ্ক বিশ্বং শুন্যেহিলোটয়ঝ্ডি তুঙ্গতুরগ্গ 
মাগান্। প্রায়েণ বাচয়তি হাস্যধুতাশ্চবাচঃ শক্রাশনাৎ পর" 

তরৎ কিমিহাস্তিবস্ত ॥ ৩৫৫ ॥ 

শক্রাশন পান করিলে, বস্তু শক্তি এই প্রকার, অমা-. 

বস্ত।তে পুর্ণচন্দ্র দর্শন করা, শুন্যমার্গেতে উচ্চ অশ্ব 
হস্তীকে গমন করায়, প্রায় হাস্থযযুক্ত বাঁকা বলে, 
অপরকে হান্ত করায়, সহজ এই প্রকার হয়, অতএষ 
ইহার পর অপূর্ব বস্ত পুর্থিবীতে কি আছে ৩৫৫ । 

ছেহে পয়োধে কিমুতবগর্ববৎ শহ্কুকরূপৎ নকর়ো তিশঙ্খহ । 
করোতিগর্বহং মনয়োহতিধন্বা চ্ছাকোটাদিবৃক্ষৎ তরুচন্দনন্য 

ৃ ॥ ৩৫৬ ॥। 
হেপয়োধে! তুমি প্রশ্বসীয় কিসে, যেহেতু তুমি 
শন্বককে শঙ্খ করিতে পার না। মলয় পর্ববত গর্ব 
করিতে পারেন যেহেতুক শাকোটাদি বৃক্ষবে চন্দন 
করিতে সমর্থঃ ॥) ৩৫৬ ।। 

রঃ 



শত করিতামন্দ লগুরী 

্ন্তঃসারবিহীনম্ লহায়ঃ কিংকরিষ্যতি। মলয়াধেট্রিতোরেণু 
বেপুরেব ন চন্দনং || ৩৫৭ || 
| অন্তঃসার বিহীন ব্যক্তির সাহাঁষ্য কে করিবে | মলল়্ 

পর্বত বেটিত যে বেখু অর্থাৎ বংশ বংশও থাকে 
চন্দন হয় না| ৩:৭॥। 

বিদ্বানেবহ্জাঁনাতি বিদ্জ্জনপরিশ্রমং | নহিবন্ধ্যাবিজীনীয়াৎ 

গুবর্ধাৎ গ্রসববেদনাঁহ || ৩৫৮ || 
বিদ্বানজনের পরিশ্রম বিঘানজন জানে, মুর্খ জানিতে 

পারে ন।। যে প্রকার বন্ধ্যান্্রী গুরুতরা প্রসব বেদন! 
জানেন ন!, প্রসুত। স্ত্রীগণ জানে || ৩৫৮ 

কচিতুষ্টঃ কচিক্রষ্টো রু্টস্তউটঃ কচিৎ কচিৎ। অব্যবস্থিত 
চিন্তস্ত গ্রসাদেহপি ভয়ঙ্করঃ || ৩৫৯ | 

ফোন সময়ে সন্তোষ কোন সময়ে অসস্তোষ, ইহার 

পরিবর্ত কোন্ কোন্ সময়ে, এই হেতু অস্থির চিত্ত 
বাক্তির প্রসম্নতাও ভয়ঙ্কর 1 ৩৫৯ ॥ 

কুজামপিনহিমুঞ্চতি পরোপদেশদে্টাপি। অধুনামথুরানাথঃ 
 কলিষুগ বেদাস্তিনাতুলিতঃ || ৩৬০ ॥ 

পরের উপদেশদাতা হুইয়াও কুব্জীকে পরিত্যাগ 
করেন ন।। তাহার কারণ সম্প্রতি মধুরাদাথখ কল্লি- 

যুগের জ্ঞানির ল্য হইয়াছেন ॥ ৩৬০ ॥ 



কবিভানন্দ লছরী | ১৩১ 

দেশেন্বীয়েভবতি নৃপতিঃপুজিতোনান্দেশে বিদ্বান্পুজ্যঃ কল 
সমিতৌ। তৎস্থতোনৈবতাদৃক্ । যন্মাত্তাভ্যাৎ সমগিকতয়। 
গণাতেহসেউকুলীনস্তব্মজক্ষ্যৎ কুলমতিধনহ প্রাণপখ্যৈঃকুলীনৈঃ 

| ৩৬১।1 
স্বীয় দেশে নৃপতি পুজনীয় হন, অন্য দেশে পূজা হন 
না এবং বিদ্বান ব্যক্তি সমস্ত সভাতে পুজনীয় হন, 

কিন্তু উহার পুজ ঘূর্ঘ হইলে পুজ্য হন ন11 যে ব্যক্তি 
কুলীন, উক্ত ছুই জন অপেক্ষা অধিকতর পুজনীয় হন, 
সেই হেতু কুলীন পুত্র প্রাণ পর্য্যস্ত পণ রাখিয়া অতি- 
শয় উৎকৃষ্ট, কুলধনকে রক্ষ1! করিবেন ॥ ৩৬১ ॥ 

অন্নাদষ্ট €ণংপিক্টৎ পিষ্টাদগুণৎপয়ঃ। পয়মোহষ গুধং আাংসং 
মাংসাদকগুণংহবিঃ। হবিযোহষ্টগুণংতৈলৎ মর্দনালচ ভক্ষ- 
গাৎ।। ৩৬২ || 

অন্ন অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক পিষ্টক গুরুতর, পিষ্টক 
জপেক্ষ। অউগুণ অধিক ছুগ্ধ গুরুতর, দুগ্ধ অপেক্ষা 
অফটগুণ অধিক মাংস গুরুতর, মাংস অপেক্ষা অইগুণ 
অধিক গুরুতর ঘ্ুত, ঘৃত অপেক্ষা! অষ্টগুণ অধিক তৈল 
গুরুতর, কিন্তু মর্দনেতে ভক্ষণ হইতে নয় || ৩৬২1 

স্ুকধংকুলৎ ধক্ষ্যতিবিপ্রবন্ধি ধাঁস্যন্ স্ৃতস্তপ্যতি মাংসষস্তং । 
ইখৎনৃণঃপুর্ব মবালুলোচে ততোছনুযজে গযনহহতস্ত ৮২৬৩ 



১৬  কতিতানক্ লহ্দী। 

্রাক্মণের ক্রোধস্বরূপ নহি কুল ধ্বংদ করে, হত 
প্রদ্থান করিলে শোকে সম্ভগ্ত হইতে হইবে, রাজা 
ঘর্শরথ পূর্বের এই আলোচন! কিয়! বিশ্বাঙ্গিত্রকে পুষ্র 
প্রদানে অনুমতি করেন 1। ৬০ ।। 

'বিপদ্ঘণধ্বাস্ত সহত্রভানবঃ সনিছিতার্খ। হিতকাঁমধেনবঃ | 

অপারসংসার সমুদ্রসেতবঃ পুনজ্তমাঁৎ ব্রাহ্ধণপাদরেণবঃ ৪৩৬৪৪ 

বিপদ্রূপ মেখসমূহের সহত্্ সূর্ধ্যনদৃশ, অভিলদিত 
প্রদা। কামধনু ্বরূপ, অপার সংসার সমুদ্রের সেতু 

স্বরূপ, যে ব্রাহ্গণগণের পদরজ আমাকে পবিত্র 
করুন্ ॥ ৩৬৪ | 

নিশম্য ভ্রীগ্গোপীরমণ মুরলীবিভ্রমরবং সমস্তাভুডীনে! লিখিত 
ইদতক্ছৌদিবিখগঃ | ম্বগোমুক্তীসদ্যঃ কবলমবলেটি শ্রুতিপথং 
ন সর্বাঙ্গে শ্োত্রৎ বদতি মনুজে। নিন্দতিরপুঃ ॥ ৩৬৫ ॥ 

বিভ্রমজনক যে শ্রীকৃষ্ণের ঘূরলীধ্বনি তাহা শ্রবণ করিয়! 
পক্ষীগণ, আকাশমগ্ডলে চিত্রলিখিত পুস্তলিকার স্যাঁয় 

স্থিতাষে প্রতিষিত হইত এবং স্বগগণ সন্যগ্রাস 
পরিত্যাগ করিয়! হুমিষানুভবে শ্রুতিপথ অবলেহন 
করিত, আর মনুষ্যগণ অতিকতর শ্রবণম্পৃহায় সকল 

শরীরে কর্ণ নাঁই বলিদ্পা শরীরকে নিন্দা করিয়া 
গীকিত 1 তক || 



কখিভানন্দ লহরী | ১৩৩ 

খাঞসজ্জনসঙ্ষমে পরগুণে প্রীতিগ্তরৌনঅতা,বিঙ্যায়াহব্যদনং 
ধোধিতিরতি লোৌকাপবাদেভয়ং। ভক্ভিঃশুলিনি শক্তিরাস্ 
দমনে সংসরর্ঘুক্রিংখলে এতে মেধু ষসস্তি নির্মলগুণান্তেভো 
নরেভ্যোনমঃ ॥ ৩৬৬ ॥ 

শি্জন সঙ্গমে যাহার বাঞ্চ। থাকে এবং পরের গুণে 

যাহার হর্ধ হয়, আর গরুতে নক রতা, ।বিদ্যাতে পপ্সি- 
শ্রম, স্বকীয় স্ত্রীতে রতি, লোঁকাপবাদের ভগ্ন, ঈশ্ব- 

রেতে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি এবং খলের সঙ্গে 

'ঘাহার লংসর্গ না পাঁকে, সেই সকল মনুষ্যগণকে নম- 
সকার করি ॥ ৩৬৬ ॥ 

তয়িপতঙ্গ লবঙ্গলতালয়ে পিব মধুনি নিধুষ্ন মৃধুত্রতাম্। ই 
বনেচ বনেচরমন্ুলে নহি সতামদতাঞ্চ নিরূপণং ॥ ৩৬৭ ॥ 

হে পতঙ্গ! যেহেতু এই বনে বনচরগখের মধ্যে 
কে দৎ এবং কে অনৎ তাহার নিঝপণ নাই অতএব 
তুমি লবঙ্গ লতালগে ভ্রমরগণকে দুরীডূত করিয়া মধু 
পান কর ॥ ৩৬৭ ॥ 

গোপ্যোনদোষেো মধুরাঙ্ষন।নাৎ খ্লন্য কৃষ্ঝস্যহিরীতিরেষ। । 
স্বিপর্য্য যোষেনরৃতশ্চ পিত্ত স্স্তোপিপত্বী পরিবর্তনে কিং 

|| ৩৬৮ || 

জীবৃদ্াবনধাসিনী গোপিনীগথ মধুযাঙগনাশথকে প্ীকৃষঃ 
ঘুধকারিনী ধুলিয়! মিন্দা করাতে ভ্রীনতী বলিতেছেন । 



নং .. কথিতাননদ লহরী। 

হে গোপীগণ! অথুরাঙনাগণের দোষ নাই, খপ যে 
কৃষ্ণ তাহার ইছাই রীতি, দেখ, বে ব্যকি পিতা 
মাতাকে পরিবর্তদ করিতে শক্ত হয়,জ্তাঁছার উপ- 
পত্বীকে পরিবর্তন করার আঁর আশ্চর্য্য কি ।। ৩৬৮ ॥ 

যদ্দিঘাস্ততি গোবিন্দো মথুরায়াং হ্রঙ্গাৎরচিৎ। রাধায়ানয়ন 
দ্বন্দে রাঁধানাম বিপর্জয়ঃ ॥ ৩৬৯ ॥ 

হিমতী বলিতেছেন । গ্রীক যদ্যপি ভ্রজ হইতে 
পরে মধুরাতে ঘাঁন, তধে আর কাহারও কিছু হইবে 
না, কেবল রাধার নয়ন যুগলেতে রাধা নামটি বিপ- 
ধর্যয় হইবে অর্থাৎ ধারা হইবে ॥ ৩৬৯ 

জ্ীকফম্ত পদারবিন্দ বুগলৎ নধ্যাঁত মেকাক্ষরৎ তন্নামশ্নারণ* 
কদাপি ন কৃতৎ নোৌমেবিতৎ সন্দিজঃ | মদ্বাটা মমমন্দিয়হ 
মমজনে! মৎপুজ্ঞ একা ন্ততো৷ মদ্ভ্রাতা মমকামিনী মমমমেত্যু- 
জেপি কালোগতঃ ॥ ৩৭০ ॥ 

কোন ভক্ত আক্ষেপপূর্ববক ধলিয়াছেন যে, স্রীরুষ্ের 
পাঁদপন্দ্বয় একবারাও ধ্যান করিলাম নল! এবং তাহার 
নামও কথন স্মরণ করিলাম না, আর সৎত্রাক্ষণের 

সেবাও কখন করিলাম না, কেষল আগার বাটী, 

কামীর ঘর? আমার জন, আমার পুত্রঃ আমার জাঁতা, 

আঁমার কামিনী, ইত্যাদি রূপে সতত আমার আমার 
করিতেই কাল গেল ॥ ৩২৭ 



কিতানন্দ লহরী | ১৫ 

থ্ঠৈকংচন্্রং চরণরছিতাঃ সপুতুরগ! মিরালম্ছো মাগশ্ঠিরণ 
রলহিতঃদারস্তিরপি। তখাপ্যেকোভানু ভ্রিভুবনমটত্বেক দিবসে 
ক্িয়াসিদ্বিঃদ্বত্বে ভবতি মহতাং নোপকরণে ॥ ৩২১ ॥ 

রথের একটীমাত্র চক্র, চরণ রদ্হিত সপ্ত তুরগ, নিরা- 
লম্ব পস্থা! এবং সারখিটি যে তিনিও চরণরহিচ্ত, ত- 
থাঁপি একমাত্র নুর্ধ্যদেব এক দিবপেতে ভ্রিভুবন অটন 
করেন, অতএব মহদ্যক্তির নিয়মিত ক্রিয়ার কিছুতেই 
অপলোপ হয় না।। ৩৭১ ।। 

কিংজন্মনাজাতি পিত্বগুণেন কিম্বা শক্ত্যাহিযাতি নিজয়া 
পুরুষঃপ্রতিষ্ঠাৎ কুস্তোন্ভবেন মুনিনাস্ৃধিরেবপীতঃ কুস্তোন 
কুপমপি শোষয়িতুৎ সমর্থ? ॥ ৩৭২ || 

জন্মদ্বার! এবং পিতার গুণদারা কিছুই হয় ন! পুরুষের 
নিজ শক্তি দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়' থাকে, যেমন 
কুষ্কোতবষ মহামুনি অগন্তা, নিজশক্তিদ্বারা সমুজও 

পান করিয়াছিলেন, কিন্ত কুম্ত একি কুপকেও শোধশ 
করিতে সক্ষম হন না ॥ ৩৭২ | 

ফণিনোৌবহধঃলন্তি ভেকভক্ষকদক্ষক্ষাঃ | একএবছি শেষোয়ং 
ধরণী ধাঁরণক্ষমঃ ॥ ৩৭৩ | 

সর্প অনেকই আছে কিস্ত সকলই তভেক ভক্ষণেতে দক্ষ 
পৃথিবীর ভার বহন করিতে অনন্ত ভিন্ন কাহার 
সাধ্য নাই ॥ ৩৭৩ | 
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রি রি রর হকি? ৮৯ শি তন পি যিনা হি এ এ তু 5 এছ তল 

স্িতৎ তদিহ দুরতরৎপ্রয়াতি যক্চেতসানগশিতং তদিছাতথ্য 
পৈতি। প্রাতর্ভবামি বন্থধাধিপচক্রবর্তী সোঁহংজুমিষিপিপে 

. জটিলস্তপন্্ী ॥ ৩৭৪ | 
শ্রীরাম আক্ষেপ করিয়। বলিয়াছেন । যাহা মনে মলে 
চিন্ত! কর। হয়, তাহ! দুরে যায়, কিন্তু যাঁছ। চিতেও 
গণনা করা যায় না, তাহা আপিয়। উপস্থিত হয়। 

কোথায় প্রাতঃকালে পৃথিবীর প্লাজচক্রবর্তী হব, কো- 
ধায় জটিল তপন্বী হইয়া! বনে চলিলাষ ॥ ৩৭৪ ॥ 

কন্থেয়ৎ তরণিপ্রপ। পথিকমে কিল্পীয়তেইস্থাংপয়ঃ ধেনুনা 

মথমাহিষংবধিরহে বারঃকথংমলগলঃ 1 শুক্রোবাপি শনৈশ্চরো" 
যব তমহোষভেহ্ধরে দৃশ্যতে ভ্রীমৎপাস্থ নিতান্ত নাগরগুয়ো 

 শ্বপ্রোচতে তৎপিব ॥ ৩৭৫ || 
এক কামিনীর জলছত্রে উপস্থিত হইয়া! কোন সরসিক 
পথিক জিজ্ঞ/স1! করিতেছে? হে তরণি! এই গ্রপ। 

কাহার, কামিনী উত্তর করিল, হে পথিক। ইহ 

মার, পুনয়ায় পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে 
কিপান করে। কামিনী উত্তর করিল, পয়্ঃ অর্থাৎ 

জল, কিন্তু পয়ঃ শব্দে ছুপ্ধকেও উপস্থিত করে এই 
জন্য পথিক ব্যঙ্গতাবে বলিলেন, ধেনুর না মহিষের 

কাষিনী উহ! ব্যঙ্গোক্তি বুবিতে পারিয়া বলিল । 

ছে বধির । বার অর্থাৎ জল। পথিক পুনরায় ব্যঙগো 



কবিতানন্দ লহ্মী | ১৯৭ 

ক্িতে বলিলেন, মঙ্গলবার না শুক্রবার না শনিকার । 
কামিনী বলিল তাহা নয় অমৃত। পথিক বলিলেন 
যাহািতোমার অধরে দুষ্ট হইতেছে। তখন কামিনী 
ঈমৎ হাস্য করিয়া বলিল, হে পাস্থ। নিতান্ত নাগর 
গুরু ভূমি, তোমার যাহা যাহা রুচি হয় তাহাই পান 
কর ॥ ৩৭৫।। 

যাচিস্তা ভুবিপুভ্রপৌজ্র ভরণ ব্যাপারসম্তাষণে যাচিস্তাধন 
ধান্যভোগ যশনলাৎ লাভেসদাজায়তে। সাচিন্তা যদিনন্দনন্দন 
পদদঘন্্ারবিন্দে ক্ষণং কাচিস্তাযম রাজভীম সদনেদ্বারপ্রয়াণে 
প্ুডুঃ ॥ ৩৭৬ ॥ 

পৃথিবীতে পুভ্রপৌভ্রাদির ভরণ সম্ভাষণাদি ব্যাপারেতে 
যে চিন্তা হইতেছে এবং ধন ধান্য ভোগ বশঃলাভ 
নিমিভ যে চিন্তা সর্বদা হইতেছে, সেই চিস্তা যদি 
ক্ষণকাল জন্য ননানন্দনের প্দদ্ধয় রূপ পদ্েতে হয়, 

ভবে অতি ভীষণ যে যমরাজেরঘার, সেই স্থলে গয- 
নের আর কি চিন্ত! থাকে । অর্থাৎ কিঞ্চিম্মাত্র চিন্তা 
থাকে না ৩৭৬ || 

 শ্বীত্রংসন্ুচিতঃ গতিধিগলিত। জঙ্টাচ দত্ভাবলী দৃ্িরশ্ঠাতি 
বর্ধতে বিরত বডভৃঞ্চ লালায়তে । বাকাং নান্দ্রি়তেচ বান্ধব 

: জ্বানোভার্য্যা ন শুআয়তে হাকফটং পুক্রযস্ক জীর্ববয়দঃ নসর 
মিজ্বায়তে ॥ ৭৭ ॥ 

৯৮ 



কবিতানষ্দ পাহ্রী । 

জয়া অবস্থায় পুরুষের গাস্্র সঙ্কুচিত) গতি শ্বালিত) 
ঈন্ত চলিত হয়, চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় মা, বধি- 

রতা দিন দিন বদ্ধিতি হয় এবং যুখ দিয়ান্টর্বাা লাল 
পড়ে! সে লময়ে খান্ধবজন কথাতে আদান করে 

ম।। ভাষ্য সেবাদি কয়ণে শিথিল হয়! অপরের 

কথ! কি বলিব আপনার সন্তান শত্রুর তুল্য আচ- 
রণ করে। হাঁ? পুরুষের জয়া! অবস্থ! কি ফট 
দায়ক £ ৩৭৭ || 

যাং চিস্তয়ামি মততং ময়িসাবিরক্তা সাপ্যন্ত মিচ্ছতি জনং 

সঙ্গনোহগ্যশক্তঃ | অন্বত্কৃতেপরিতুষতি কাচিদন্থা ধিকৃতাঞ্চ 
মদনধ্ইমাঞ্চমাঁথ ॥ ৩৭৮ ॥ 

আসি ধাহাকে নিরত্তর চিস্তা করি সে আাঁতে বি- 
রক্তা, সেই নারী অন্য পুরুথকে অভিলাস করে, 
ভাহায় অভিলধিত অধ্য পুরুষ আঁবার অন্য নায়িকার 
অনুরাগী | আমাদের প্রতিও আধার অন্য কামিনীর 
অভিলাষ হইতে পারে। অতএধ পে নারিকাঁকে 
শিক, দে পুরুষকে বিব্, কন্দপকে খিক, ইহাকে ধিক) 
আমাকে বিক্ ॥ ৩৭৮ ॥ 

আাখমায়াধা হুখতর জারাধ্যতেহশেষজঃ | ঝানলধচুর্ি- 
দধধৎ ভ্রহ্মাপিনয়ং ন »ঞ্জয়তি ॥ ৩৭৯ |] 



সহ লি 

১ 

কদিতধনন্দ লহুরী । ১৩৯ 

যেব্যক্তি জজ তাহার আরাধনা কর! সহজ এবং 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপাসনা! মহাছখে করা বাইকে 
পারে। অল্প জ্ঞানে কুপগ্ডিত যে ব্যক্তি তাহার মনো! 
রঞ্জন করিতে ব্রজ্মাও মমর্থ হন না 1) ৩৭৯।। 

গঙ্কাদীনাং সকলসরিতাং প্রাপ্যতোম্বং সমুদ্রঃ কিঞ্িদ্গর্বর্ং 
প্রভবতি নহি প্রায়শোভূরিরত্বং | একোছেকঃ পরমযুদিতঃ 

প্রাপ্য গোম্পাদনীরং কোঁমে কোমে রটতি হা শব্দযুচ্ছেঃ 
সযুচ্চৈঃ | ৩৮০ || 

বনছুতর রত্বের আকর সমুদ্রে, গঙ্গাদি সমস্ত নরিতের 

জলকে প্রাণ্ড হুইয়! কিঞি€ গর্ধ করেন দা, তা- 
হার কারণ এই যে, মহৎ ব্যভি। বিবিধ খশ্বর্যয প্রাপ্ত 
হইলেও গর্ব্বিত হয় না। ইহার ব্যতয় দেখ, যথ|--" 
এক ভেক গোম্পদের জলকে প্রাপ্ত হুইয়! আমি কে 
আমি কে এই শব্দ সম্যক সপে উচ্চৈঃরে অবিরত 
প্রয়োগ কয়ে ॥॥ ৩৮০ ॥ 

াস্কতিজলয়রসময় স্ঘজলষসৃন্ভি লরীয়শীভবিতা। তঠিলী 
ওটজ্রমপাতে ত€পাপং তে স্বাস্যতি 11 ৩৮১ । 

সরিতীরবাসি কোন ব্বক্ষ আক্ষেথে সঙ্গিংকে ঘলি- 
(তেছে, বর্ষা পময় গমন হরিরে তোমার জল, 

গ্লচুর হন থাকির না কিস্ত তট লন্বন্ধি রক খআয়ংকে 
পতন করিবে, ই গাগ তোমার থাকিবে ৩৮১ 1 



২৯ কথিতানন্দ লঙরী ! 

দূ তদ্গৃহত্ঘজ ন বালকধ্বণি এ তদ্গৃহং হস্ত নয! কট্িনী। 
 দুয়ন্থিত! নাতিখয়ঃ ম্রন্তিষৎ হিপখযন্বেপি ন গৃহ গৃহৎ 

11 ৩৮২ 
যে গৃছেতে ঘালফের ধ্বনি নাই, থে গৃছেতে স্রীলোক 
নাই, দৃরস্ছিত অতিথিগণ যে খৃহকে স্মরণ না করে, 
স্বর্গময় খৃহ হইলেও সে গৃহ নয়, অর্থাৎ অপকৃষ্ট 
গৃহ || ৩৮২ ॥ | 

ন গৃহৎ গৃহঘিত্যাহ গুঁহিণী গৃহমূচ্যতে | তয়াহিসহিতঃ সর্ববান্ 
পুরুযার্থান্ সমশনতে | ৩৮৩ || 

চতুঃশালাবিশিষ্ট গৃহকে পণ্ডিতগণ গৃহ বলে নাঁ, গৃহি- 
শ্ীকে গৃহ বলিয়াছেন। যেহেতু গৃহীগণ গৃহিণীর 
সছিত সমস্ত প্লুরুষ প্রয়োজনীয়, ধর্ম অর্থ কামনা, 
উপভোগ করে ।। ৩৮৩। 

ন.দোষোনগধ্মেদ্যে অল্নযোনো। কলিঙ্গকে ৷ উচ্ে ভ্রাতৃবধূ 
ভোগে গৌড়ে মৎসন্য ভোজনে || ৩৮৪ ॥| 

মগধ দেশেতে হ্রাপানে, কলিঙ্গ দেশে অন্ন ও খের- 

দিতে, উু দেশে ভ্রাতৃবধূ উপভোঁগে, গৌড় হেশে 
মহন্ত ভোজনেতে দোষ হয় না |। ৩৮৪ || 

নখানি বিধুশক্কয়া বিধুযুখীকরেণারণোৎ। ততঃ কিশলয়ভমাৎ 
ঝরমখাক্ষিপদ্দকতঃ । ততোঁবলয় সিঞিতৈ ভর মর$ঞ্াশধকা 
উদিত কনগুরখধ্বনিভিয়! পতন্ গুচ্ছ! ॥ ৩৮৫ 



কবিতানলা লহ্য়ী। ১৪১ 

কেনি বিরহিণী অতিশয় খিরহানলে মুখা! হইয়াছেন, 
মত সময়ে বিধুসুখী নখশ্রেশীতে ধাতু ভ্রমে ছু" 
স্তকৌ উত্তান করতঃ নখশ্রেীকে আষয়ণ করাতে 
'অঙ্গুলীতে নূতন পল্লব ভ্রেম হেতুক হস্তকে দুরদেশে 
নিক্ষেপ করিলেন, এমত সময়ে গ্ৃতরাং অলঙ্কারের 

শব হুইল, সেই ক্ষিগুবলয়র শব্দতে ভ্রমর গুঞ্জিত 
বির অতিশয় উদ্দীপন হওয়ায় উহু শব্দ করিলেন, 
উহ্নুরব কুইুরব ভ্রমে মৃচ্ছ? সহচরীর সহআলাঁপ করতঃ 
ভূমিতে পতিত হইলেন || ৩৮৫ | 

পিক বিধুস্তবহস্তি সমতম ত্বমপিচন্দ্রবিরোধি কৃহুরষঃ। 
'ইতিতয়োরনিশং বিরোধিতা | কথমহো! দবমতা মমতাপনে 

॥ ৬৮৬|। 
বিরহিনীর উজ্জি। হেপিক! বিধু তোমার শহৃশ 
অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তোমার চন্ডর বিরোধি কুসু- 
ঘর কুহু শব্দে অযাবস্তাঁকে 'আহ্বান কর, এই কূপ 

তোমাদের পরষ্পরের বিরোধ হউক কিস্তু বিরহিণী 
আমাকে ভাপ প্রদানে উভয়ে সমান হইয়াছে 1৩৮৬) 

অঙ্গীঘাধবিছ্েষাং জননিবিকচাক্তোজসদৃপাং বিষেগোদ্রেষাত্যার 

লম্বভষরিধানং বিভনুতে দিশ্ন্থধ্যং বর্ধ্যং সমুচিতষতঃ পু 

নিতে প্রসৃতিঃকাসুতে ভবম ভিভযাৎ াঠভুপটা-1৩৮৭ ॥ 



এ । রঃ লি 828 রম লে রি রি যি ০ 

78২ কবিতানন্ লহরী 1 
ঠ 

রন 

স্ 

কালীবিগন্থরী হইয়াছেন, ইহার ফারগ ৫ক্ষাস কবি 

ব্যস্ত করিতেছেন। ছেজমনি! হব গ্রপ্ফোটিত 

পায্মের সদ ভ্রিনয়্ানের নিমিষ উদ্দেষায়ায় বর্ত- 

গার বিশ্বের প্রি প্রলয় উদ্ভব করিতেছ, এই হেতু 

তোমার দিগন্বরী হইয়| অবন্থিতি শ্রেষ্ঠ হইল, কারণ 

বিশ্বাজননী যে তুমি, বিশ্বকে প্রমব করিতেছছ, জগতে 

ফোম প্রদূতি প্রসৃত লময়ে উদ্ভব পুজ্ঞ সঙ্গিধানে 

জঞ্জা ভয়ে, আবৃত বসন। হস্ম || ৩৮৭ 1 

লংও্ামেহমরবৈরিণে। গিরিজয়াপ্রাপ্ডী অপিব্যাহতা, ইন্জত্বাদি 

পদং ততোমরদলে দাশ্যামিকীদৃক্পদং। ধ্যাত্বামৌদশনৈ 

বিদিশ্ঠরসনাং চিন্তাকূলাকালিকা, দৃষ্টনালৌ ছদয়েদধতপদযুগং 

্বত্যুঙ্ছলা্ লক্ভ্িতা ।। ৬৮৮ ॥ 

শিরিজাকর্তৃক যুদ্ধে দেত্যগণ বিশিষ্টরূপে কৃত হইয়! 

ইন্দরত্বাদি পদ প্রাপ্ত হইল। [গপাঙ্খনন্দিনী এইরূপ, 

স্ঘটন দর্শন করিয়া! শরণাপন্ন দেবগণকে কীদৃশ পদ 

্রশ্থান করি । এই চিন্তাতে দ্শনদার! রসন। দংশন 

করিলেন এবং চিন্তাতে কৃষ্ষারঙ্গী হইলেন! মহাদেব 

ছেখিলেন ইজি পদ, অন্থরগপ প্াথ হইল, খের 

, পসনে হবি স্্রীয় পদ প্রদান করেদ,এইু ভাবিয়। ছয়ে 

'গ্রণকে পবরূপে ধারখ করিলেন, শবক্ধাণে, সবর 



কবিভানঞ্া লঙ্রী 1 ১৪৬ 

ভাব খাই ঘে,শবন্পর্শ পাদপজকে ব্মার বেছ আকার 

করিবে না 11 ৩৮৮ 1 
শিষাপদগুলে শিবস্তিষ্ঠতীতি নবাট্যো মধাচো! নধাচাঃ কদা- 
চি। শিবাযুদ্ধতমাহঃ শিবাপাদলগ্লা॥ শবাষে গভান্ডে পদত্বং 
শিখশ্ 1 ৩৮৯ ॥ 

শিবার পদতলে শিব আছেন, এ কথা বলনা! বলনা 

বলনা । প্রত্যক্ষ দর্শনে বলিবার বাঁধ! কি যদি বল। 

তাহার উত্তর। শিবার খুদ্ধে গৃহ হইয়া দৈত্যগণ 
কালীপদ স্পর্শফলে শিবপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে? প্রকৃত 
পদমূলে শিব নছে ॥ ৩৮৯ ॥ 

ধত্রাস্তিতোগেো নচতত্রমোকো যত্রার্তিশোক্ষো নভভঙ্রেভোখঃ | 

স্যামীপদান্তেজমুগ।চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চকরস্থএব 8৩১৯০ 
যে স্থানে ভোগ অবস্থিত, সেই স্থানে মোক্ষ থাকে 
না। যেস্থলে মোক্ষ থাকে সেস্থলে ভোগ থাকেশা 

কিন্তু আদ্যাশক্তির শ্যামার অর্চকগণের ভোগ গার 
মোক্ষ, করস্ছিত ভার্থাৎ ইহার! উভয় প্রাপ্ত হইতে 

" পায়ে।। ৬৯০ ॥। 

দেব্যাঁযকেশচয়ে! নিরীক্্য পতিতান্ পৌঁখান্ খুনীদ্ পাদকোঃ 
্ধারীহাভগ্না তয়োস্চপ্রমোৎকষ্টং বিদিত্বাপতং৭ "সাঁকালী 
গং গতন্থশরণং নধঙ্থনং সস্তযে দিত্যাবৈদ তং বববৃধনছি. 
তং দুক্তকেপীবাতো। || ৩৯১ || 



১৮৪ কথিতানন্দ জ্বী । 

'আদ্যাশক্তি কালী ঘুক্তকেশী হইয় লবরধগা গাকেন, 
ইছার কারণ কোন কখিকে প্রশ্ধ করায় । কলি শ্রশের 
উদ্তর করিতেছেন | দেবীর কেশগণ পার্শন কন্গি- 
পেন, পাদফমলে দেবীণ যুনিগণ পিত রহিয়াছে 
এই দেখিয়া পাদপন্মের উৎকৃষ্ট জানে কেশগণ চরখে 
পতিত হইল | আটৈতন্া কেশগণের অকৃত্রিম ভক্তি 
দর্শন করিয়া শ্বামাদেবী নিজ ভাব প্রকাশ করণ জম্া 
কেশ বন্ধন করিলেন না। নিজভাঘ এই যে, আমার 

চরণের শরণাপন্ন ব্যক্তির আর ভববন্ধন হইবে না, 
এ জন্য মুক্তকেশী হুইয়। দেবী দীপ্তি প্রদান করি- 
তেছেন ॥ ৩৯১ || রর 

-. দ্ভবননিশরণ্যেসেবতে হত্ত্রদন্যা জগদবিরতজগ্মা জাগতে 

_ ক্পীণকর্মা | তবপদধুগমেবা জন্মনো দক্ষিণাহ্া। দিতি হ্রগণমধ্যে 

, শ্ক্ষিণাখ্যাসি কালী ॥ ৩৯২ ॥ 

হে ভবজনলি মাত" ! তোঁম। ভিন্ন দেবতার ঘে রন 

দেখা করে সেই ব্যক্তিগণের লগতে অধিরত জন্ম 
হয়, কিন্ত একবার তোমার পাদযুগলের দেবা করিলে 
জগ্মের দক্ষিণা অর্থাৎ আর জন্ম হায় না, এই হেস্ছু 
দেবগণ দধ্যে তোমার দক্গিগাকালী মাধ হুইস্বাছে 

॥ %৯৯ 1 



ূ্ কষিতানঞস লী !' ১৪৫ 

বিনায়েজামগয়ণ খল্পেরণদমিতঃ রতাস্োনিধ5। হয়িহার 
বিরিকি পরত্বৃতয়$ ইদানীকেম্মাতঃক্ষিপলি শমনাধে বর তা 
নিালন্ঘেন্দাখ্েদহারনি যাগিশরখং £ ৩৯৩ ॥ 

কোন সত ভগবভীকে ধলিযেছেম ছেগপাতঃ ! 
ভোমার নান গ্রহণ যলগপেতে আমা কর্তৃক কৃতান্ত 
গনিত হইয়াছে এবং ক্হাগা কর্তৃক হরি, হর, 
বিরিক্ি, প্রভৃতি দেবগণ, চিত্ব।দিত হব লা? হে 
লন্দোদয়জর্পমি ! মাতিঃ সম্প্রতি আমাকে ঘি শননের 
আশ্রয়ে ক্ষেপণ কর, তাহ হইলে অবলঙ্ধম শুন্য দে 
আমি আর কায শরণাপন্ন হইব । ৩৯৬ ॥ 

৯" জগ মম যনোদ্গও প্রধলখোহ জালারতঃ কুতির্কগহন রমন 
বুদ্িনপদ্ধ মগ্লোভবহ 1 তবাম্বনখচজকখ আযতুমীহতেগ্গাম্প্রতং 
ফলম্ক ইতিশক্ষিয়] শরণাগতং মাতাজ $ ৩৯৪ ॥ 

ছেজননি। আমার মনোরপ মুগ, কুতর্ফাণ অরণা 
জঙহণ করতঃ সোহমর় জালে আত হইয়া পাপপক্কে 
মঙ্জানগ্তর তোমার নখটজকে খভ্রাপনকফিতে চেস্টা! 
করিতুছে। আমাকে এছুণ করিল তীয় অখন্রেতে' 
কলস্ক ডুইরে ধলিন! খাতকে ।) শরিজ্াগ বরা 

ছয় না 1 ৩৪ | 

রখ গাদোহহং তখবতি সিবে াজববরে 'মধাগটাদিয়েতৈ 
1 ৯৯১ 



এ ১ 
চাপ ॥ 

| ৮ রিতা লহুরী . 

্ গরযদতিবিদ্্ ন গণি! ইন্ানীমন্যেং যদদিরিপদি যাবযাধি 

শরণং তবাপীয়ং কাজ্জ! শরণান্থত বালক মক 0:৯৫ 8 

ছে-ভগবতি ঙ্গলদয়িনি, বগরীজনক্িনি মাড 

আমি উতামাঁর দাস রক র্ধতে সর্বদা অতি বিশাল) 

বিশ্বকে তৃণতুলা ফান করি ). রতি ধর্তমান বিপদে 1 

যি আমাকে অগ্যের শরীক হইতে হয়, দেই. 

লজ্জা ভৌমারি, শরখাগত বালক আমার সে 'ছাজ্জ। 

নহে 1৯১% 1 

উদ [ভি প্রচুরিকললোলিনিবছৈ রষৎংপার্ধোনাথইহরভূজগ : 

সম্থাদ ঘটকঃ ২ ইভ$পারংযতাবত হুমুখি যাঁতা ভবকৃতে ধনৈঃ 

কিং শ্রাগৈ কিংকপিভিরপি কিং কিঞ্চ ধনুষ! 1৯৬1 

: কানিক্কী ।.হর়ণের পর ীরমচন্ত্র অন্থুনিধির- জন্ধ. 

কোঁলাহলে জানকী উদ্ধীয়ণে হতাশ হইয়া, আক্ষেপ: 

(করিতেছেন । এই পাথোনাথ সমুদ্র, সউদ্ধ ৪ অধ, 

প্রচুর রঙ্গনিকর দ্বারা দেষবলোক ও নার্খলোঁক. এই, 

: উভয়লোক:'নগ্বাদ 'আনয়্নের “মধ্য ইইকাছেৰ || ছ্ছেং 

শমুখি জীনকি! তুমি ' এই. প্রচণ্ড কমোলে' ছন্পার 

. জাখুছের পরশীর শাখিনী হইয়াছি তর, ভূমি নিষ্চয়, 

চা বিষুয় অই তোমার নিথিষঠ আমি, 

কপি সন্ত: ও বসুন্ধরা আর, জি. কিরিবঞ।, 
| 

রি ক ৬4 
র্ 

টি রি কি 

শু 



কবিতামদ্দ লহ্রী ! ১৪৭ ; 

প্ছারেনাকোৌপিতঃক্ঠে মযাবিহটোহ তীরুথা । ইদানীমাবয়ো? 
ঘধ্যে সরিৎসাগর তৃখরাঃ 1 ৩৯৭ ॥ 

জীরীগচন্্ জানকী হরথে ছুঃগ্িত হইগা যলিভোছেন । 
তোমার দির্চেধ “য়েতে বমি ক্দেশে হার 
আরোপিপ করি না সঙ্গতি পাযাষের উভয়ের মধ্যে 
ননী দমুর পর্বত বাবধান হইল ৪ ৬৯৭ ॥ 

শন গুভ্রগালং বিচিত্র গঙগ্গহ মিষটাছিভারপাগরাঃ। শৈলঃ 
প্গধর শ্ভোহয়চয়£ সম্পূর্ণচন্দ্রংসদ1 । ইন্জংবাক্ষ মুখং 
যৌধি মখনং পহণানমঃ প্ছজছ, দৃষ্টৎসর্বষিদং মধারঘুপতে 

দতাপহাসং দিনা ॥ ৩৯৮ ॥ 

রাবণ ধধানভ় ছিঘিজর়ী রাষগের ধনাগাঁয়ে অপূর্ব 
উৎকী রত্ধাদি সমুহ প্রদর্শনি করিয়া লোড়াশছ 
হাররগণ রারখানুজ বিভীষগকে হঁজা প্রানে শ্বীরূত 
শ্রীর়ামচন্্রকে বলিলেন প্রদ্থো। ! ভুমি খাযোধানগন্ে 
পৈতৃক রাজা শাসন কর, আর, এই দানাধিধ পারি 
পূর্ণ। রাধানীতে লক্ষাথকে অভি করন । রঘুকুল- 
তিলক যারিচালে রথ কিকিৎ যা ধন্থত হইয়া 
বানিমেনজার ৬৪ ক মৈজ ই্ীবকে . 

পু ১০ ৃ খিদা উহা দ্ছ্সী- 

(দয়ার পাীিরিনেনড জগ জগ কটি! 



কবিতানিদ লহী ২ 

বৰ বলিলেন, আসি, হারের, আজইগ ভারত 

্ গা চিন্তুবিষ্ির [মুতের পর & লরি; পর্বতের পক্ষ-খু- 

কের পাক নর পুরান উদ ইন্দের ছই ্ ু 

খু সন্থন,ক্থার্, সাহা ই: লয় দর্শন করিয়াছি . ০ 
বি পতি প৮০8৮০ হি 

কখন দভাপহাযীজাকিকপ মন কার, না) ধেরাজা বিভী- 

ণকে প্রদত হইছে আর অন্ঠাকে কি পে, প্রদান 

হইবে). ই কথা শ্রবপ-করিয়াঁ রামচক্- ধনিরস্ত হই" 

লেন 6. ৯৮ 7 

(ভঃসূর্ধমকুলে পি দশরথঃ ক্ষৌনী ভুজাঁমগনিত িদিতী হত 

পরাণ! প্রণযিনী ঘস্যামুজো লুঙ্ষাণঃ। দৌদযেের সম.রচান্তি, 

ভুবনে প্রাতাক্ষ লিফুয়ং বামোঁষেন বিড়ক্থিতোপি বিধিন। 

খন্েপতর কষা কু! বৃ ইন | 

ুর্যযকুে জন্ম পেরিশ্াহ, পৃথিবী নৃপস্তিক" নপগ, দশ- 

বাখেরুজ্জ। সহায় সতাপরাক্বণা গতী মত চা ধনী , 

খু অনুজ ভরা লক্ষ্মণ মে ল্স্নন্গরু, বাহির; আসান 

পথিক বুক্টে, মাই, এবং স্বয়ং শিকুরূপ পাস: প্বিহীণ, 

দেই বসগিরি র্ভূক- সিড়ি, হয় ছি জিন, 

অপরের জখা আবি, কি বনি, ঠ ৮৬ ক 

দৃক সং ভুরি ক 
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